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 المقدمة
لقد عرف العالم اليوم مجموعة من التطورات على جميع األصعدة السياسية،   

 ،االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي أدى إلى تزايد حاجيات المواطنين ومتطلباتهم
وقد كحل لتقريب اإلدارة من المواطن،  مما أدى إلى ظهور أسلوب الالمركزية

التدبير المحلي ومفتاحا للعديد من  اعتبرت هذه األخيرة تجربة رائدة على مستوى
 .األزمات الداخلية لكثير من البلدان وأيضا نموذجا حيا لتحقيق الديمقراطية والتنمية

، أصبح يعتبر هذه األخيرة الوسيلة األكثر مالئمة االتجاه الحديث للتنمية الترابيةف
ة في كل القرارات ، وذلك بإشراك الجماعات الترابيسراع بالتنمية في الدول الناميةلإل

، وهو ما يبرر األهمية التي أصبحت لها ارتباط وثيق بأهداف التنمية والمخططات التي
رئيسية في تنمية  ، باعتبارها خليةالجماعة من طرف الجهات المسؤولة تحظى بها

 .المجتمع المحلي، وفي نماء الوطن ككل

التنمية كوسيلة للتحرر من راهنت مختلف الدول النامية منذ استقاللها على خيار كما 
، زايدة بينها وبين الدول المتقدمةالتخلف االقتصادي والحد من الهوة الواسعة والمت

هو كفيل بتحقيق طموحاتها  فتبنت مناهج مختلفة ومتنوعة أمال في الوصول إلى ما
وصعوبات تمثلت باألساس في الهيمنة  االتنموية، إال أنها وجدت أمامها عوائق

الستعمار عقب خروجه من تلك ية على اقتصاداتها والتبعية التي فرضها ااإلمبريال
، ناهيك عن الظروف السياسية الداخلية كالصراعات الطائفية والقبلية والطبيعة الدول

 .حكمت تلك البلدان بعد االستقاللاالستبدادية لألنظمة السياسية التي 

ل م خاص من قبل جميع الدويستأثر موضوع التنمية على المستوى المحلي باهتماو
، لقاعدة الرئيسية لكل تنمية وطنية، باعتبارها االمتقدمة والنامية على حد سواء

ال ، السيما وأن آثار هذه التنمية األساسي لكل تخطيط اقتصادي شموليوالمنطلق 
مسلسل التنمية الوطني إلى ، بل تساهم في الدفع بتقتصر فقط على النطاق الجماعي

 1.األمام

، وهو د مقبوال في األنظمة الديمقراطيةفتحكم الدولة في مختلف مجاالت التنمية لم يع
ض يبرر المطالب المتزايدة في السنوات األخيرة بمزيد من تنازل الدولة عن بع ما

 . اختصاصاتها للفعاليات الترابية
                                                           

1
الدكتوره في القانون أمل بلشقر، تدبير الجماعات الترابية للمشاريع التنموية بين إكراهات الواقع ومتطلبات التنمية الجهوية المندمجة، اطروحة لنيل شهادة   

 .2ص  ،2015_2014العام، تخصص األنظمة القانونية القضائية اإلدارية المقارنة، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 
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ددة ، إلى أن المبررات التي فرضت من قبل اعتماد المركزية المشويرجع هذا التحول
لم تعد مالئمة، الشيء الذي تطلب نهج جديد في تدبير الشأن العام للدولة، باعتماد 
وتعزيز الالمركزية كأحد المقومات األساسية في تدبير الشؤون اليومية للساكنة 

، ا لمختلف عمليات التنمية المحليةالمحلية، لذلك اعتبرت الالمركزية شرطا أساسي
 .المحلية را من مظاهر الديمقراطيةومظه

ب المهتمين بالدراسات كان موضوع التنمية قد حظي باهتمام كبير من جان وإذا
، ل روادها، فإن من نتائج ذلك ظهور العديد من النظريات التي تناواالقتصادية

منذ أواسط ، بحيث إن التنظير للتنمية برز الذي ينطلق منه محتواها كل حسب المنطلق
كان لم ينل زخمه ويبدأ بجذب األضواء وممارسة قدر  ، وإنات القرن الماضييثالثين

من التأثير سوى بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا مع بداية موجة التحرر الوطني 
، وقد كانت النظريات األولى وعلى مدى عقدين دان المستقلة حديثاوظهور مشاكل البل

ويصدرونها للمستعمرات  مةالحقين نظريات بورجوازية ينتجها أكاديميو البلدان المتقد
 .السابقة

ل يستأثر موضوع التنمية على المستوى المحلي باهتمام خاص من قبل جميع الدوكما 
، لقاعدة الرئيسية لكل تنمية وطنية، باعتبارها االمتقدمة والنامية على حد سواء

ال ، السيما وأن آثار هذه التنمية األساسي لكل تخطيط اقتصادي شموليوالمنطلق 
مسلسل التنمية الوطني إلى ، بل تساهم في الدفع بصر فقط على النطاق الجماعيتقت

 .األمام

 وذلك ،اللالستقا على الحصول ذمن بالغة أهمية ،بالمغرب التنمية إشكالية تكتسيهذا و

 المحتل خلفها التي ،القائمة الجغرافية لالختالالت السلبية المخلفات إلى بالنظر

 شمولي استراتيجي بعد ذات سياسة نهج استدعى ما وهو والتنافسية، االنفتاح وتحديات

 المجال تأهيل وسائل وتوفير ،دالبعي المدى على الوطني التراب مستوى على للتنمية

 التنمية توازن إلعادة حاتالطمو بين التوفيق إلى تهدف جديدة مقاربة وتبني ،وتدبيره

 التراب هيكلة ترشيد خالل من وذلك المنافسة، بمتطلبات المرتبطة واإلكراهات

 ،والمجالية االجتماعية االختالالت وتجاوز الوطني
 خالل ومن فالمحتل وبالتالي2

                                                           
2
تخصص  عماد مرصو، رهانات التنمية الترابية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، رسالة لنيل الماستر في القانون العام،_ 

، ص 2017-2016جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة الجامعية الشأن العام المحلي، 
1. 
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 على والقضاء التراب في والتحكم السيطرة هو هدفه كان نهجها التي يةالتنمو األساليب

 خالل من خيراته، واستنزاف البالد ثروات نهب أخرى جهة ومن جهة، من المقاومة

 مستوى على كبيرة اختالالت احدث مما نافع، غير وأخر نافع مغرب إلى البالد تقسيم

 .المملكة تراب
 اإلدارية الالمركزية لخيار تجسيد إالما هي  بالمغرب، الترابية الجماعات ةتجرب إن

 يحظى ورشاو فيه رجعة ال خيارا تمثل وهي االستقالل، منذ المغرب اعتمده الذي

 السنين في الترابية للجماعات أصبح حيث للمملكة العامة السياسات في باألولوية

 المتغيرات من مجموعة لتداخل نتيجة جاءت والتي القصوى األهمية هذه األخيرة،

 الحق دولة ودعائم السياسية والمشاركة الديمقراطي الفكر انتشار في والمتمثلة الداخلية

 الشأن تهم التي المبادرات جميع في المحلية الساكنة إشراك إلى تدعو والتي والقانون،

 من عليها المطروحة الرهانات مع التعاطي في إسهاما أكثر تكون حتى ،المحلي العام

 العولمة ظاهرة في باألساس تحملها والتي الخارجية التحديات ساهمت كما جهة،

 لمامع تثبيت إلى والمرور اإلداري، التدبير في الفرداني الفكر على القضاء في المفرطة

 من الترابية التنمية بمجاالت المتعلقة القرارات صناعة في التشاركي يردبالت مفهوم

 3.أخرى جهة
المغرب كغيره من الدول، مر فيه التنظيم الالمركزي بمحطات تاريخية مهمة، ف

توجهت لجعل الجماعات الترابية مؤسسات تدبيرية فاعلة في مجاالت التنمية 
واالجتماعية والثقافية، تتكون من الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات االقتصادية 

ولة وتساهم في تفعيل السياسة العامة للد ،التي تتولى تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية
 .وفي إعداد السياسات الترابية

متقدمة في تدبير الفعل العمومي الترابي، تطورا مهما الجهوية الويشكل قرار اعتماد 
في أفق استكمال ودعم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، األمر الذي سيمكن من 
إصالح وتحديث العالقة بينها وبين باقي المستويات الترابية المكونة لها، باعتبارها 
ركيزة أساسية للديمقراطية المحلية ودعامة أساسية لالمركزية الترابية ووسيلة ناجعة 

تصادية واالجتماعية وتخفيف العبء عن الجهاز لمواجهة متطلبات التنمية االق
المركزي، تساهم في تحقيق التنمية الجهوية المندمجة التي تتوقف على وجود مقومات 

، هذا التوجه الذي تم تأكيده دستوريا بمقتضى اسية تدعم التوجه التنموي للجهاتأس
 .مرتكزات التنظيم الجهوي الترابي من خالل جرد 136الفصل 

                                                           
3
 .2_عماد مرصو، مرجع سابق، ص  
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 الفت بشكل يبرز الترابي للتنظيم كأساس بالمغرب الجهوي االختيار تدعيم بدأ وقد

 في والرغبة 1971 لسنة االقتصادية الجهات نظام أبرزها كان محطات عدة خالل

 لسنة الدستوري فالتعديل ، 1984سنة وتنفيذية تشريعية هياكل ذات جهوية إحداث
 للجهات المنظم القانون وصدور 1996 دستور في الجهة مكانة بتدعيم مرورا 1992

 كمقاربة المتقدمة الجهوية كرس الذي 2011 بدستور انتهاء ثم 1997 سنة

 ي.الوطن التراب إعداد سياسة في استراتيجية
االنتقال بالجهة من مجرد وحدة في بنية إدارية إلى وحدة تنموية، يعكس تصورا إن 

التنمية المحلية ويعزز مكانتها جديدا لدورها، كجماعة ترابية، في حل إشكالية 
باعتبارها الفضاء الجغرافي األنسب والتنظيم اإلداري الفعال في تدعيم الحكامة 
المحلية، والداعم للخيار الديمقراطي واألسلوب التشاركي في تدبير الشأن العام، 

، تساهم فيها كل ويا التي أضحت مطلبا وحقا وواجباوألسس التنمية المندمجة جه
ات الترابية عبر سلسلة مشاريع وبرامج تنموية، تهدف االرتقاء بمستوى عيش الوحد

الساكنة وتحسين الخدمات المقدمة لها، تتحدد من خالل مكوناتها في مختلف األنشطة 
 واألعمال التنموية الساعية إلى تحقيق هدف معين في زمن محدد وبإمكانات معروفة.

بي، قد عرف بنية مفاهيمية جديدة  أبانت عن كما أن الخطاب السياسي واإلداري المغر
خطاب جديد عهد جديد، ونوايا حقيقية لإلصالح اإلداري والمؤسساتي، تمثلت في 

 .والتنمية يرتكز على قيم الحكامة

الذي  1999اب الملكي لسنة الخط أولهاكان  ،وقد عرف المغرب كذلك خطب مهمة
، ويساهم في تحريك رجل تنمية ىإلبه جاللة الملك بأن يتحول رجل السلطة  أراد

ثورة  شكلتالتي  2005المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة وكذلك عجلة التنمية، 
لكن ، اإلصالحاتالذي قدم فيه الملك رزمة من  2011وكذا خطاب اجتماعية مهمة، 
 تلبية على هقدرت عدميث عن محدودية البرنامج التنموي، تم الحد األخيرةفي الخطابات 

 قررحيث ، االجتماعية الفوارق من الحد وعلى المواطنين، من لفئة المتزايدة الحاجيات

بمناسبة عيد  2019 يوليوز  9في خطاب التنموي بالنموذج الخاصة اللجنة إحداث
الملكي الخطاب جديدة التي حددها  ةتنموي في مرحلةيدخل المغرب العرش، كما 

 التشريعية الوالية من الرابعة التشريعية السنة من األولى الدورة افتتاح بمناسبةاألخير 

 .2019_10_11بتاريخ  العاشرة
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قيقه على مستوى الجماعات هدف استراتيجي البد من تحمية الترابية والجهوية نإن الت
 .حديثة لتحقيق هذا البعد التنموي ياتلآوة، والبد كذلك لوسائل الترابي

 بالمغرب، والترابي الجهوي المستويين على وتزايدهم للتنمية، جدد متدخلين بروز إن

 منهجية على بناء التنمية، لبرامج والتنسيق للتشاور كإطار الجهة تكريس يتطلب

 .الجهوي التخطيط
 اإلطارإن إشكالية التنمية الجهوية غدت مطلبا ملحا يسعى تحقيقه، باعتبارها تشكل 

وتطوير ترسيخ  أفق، وفي المختلفة أبعادهالبلورة استراتيجية التنمية الترابية في  األمثل
 والعدالة المجالية. سياسة جوهرية مبنية على الديمقراطية

ؤل التالي ماهي التمايزات والتقاطعات بين التنمية الترابية استومن هنا نطرح ال
 والجهوية؟

 
 سنحاول طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية: اإلشكالمن خالل هذا 

 
 التاريخي والمفاهيمي للتنمية الترابية والجهوية؟ اإلطارهو  ما
 هي أهداف ومرتكزات التنمية الترابية والجهوية؟ ما
 في تحقيق التنمية؟ واألجهزة اآللياتمدى ساهمت  أي إلى
 الترابية والجهوية؟كراهات التي حالت دون تحقيق التنمية التحديات واإلهي  ما
 
 
 اعتماد التقسيم التالي:اول من خالل هذا العرض حسنو
 

 .تنمية الترابية والجهويةلالمفاهيمي والقانوني ل اإلطار: األولالمبحث 

 .التنمية الترابية والجهوية وآلياتالتقائية واستقاللية أجهزة المبحث الثاني: 
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 للتنمية الترابية والجهويةاإلطار المفاهيمي والقانوني : األولالمبحث 
 غير أتوالهي الالمركزية الوحدات متفاوتة وبنسب تتقاسمه ميدان المحلية التنمية

 مكانياتهإ حسب كل ،المحلية والجماعات الدولة من كل لتدخل مجال أنها أي، الممركزة
 تشاركي اختصاص فهي إذا ،داخله كبالتحر له المسموح والقانوني الجغرافي والنطاق
 ال حيث ،قبال محددة غير ولكنها متفاوتة وبنسب فاعلين عدة به النهوض في يسهم
 ما وبين الدولة مسؤوليات من يعد ما بين المحلي الفضاء داخل بسهولة الفصل يمكن
 4المحلية. الجماعات اختصاصات إلى يعود

يبدو في اآلونة األخيرة أن الخطاب السياسي واإلداري المغربي، قد عرف بنية 
مفاهيمية جديدة  أبانت عن عهد جديد، ونوايا حقيقية لإلصالح اإلداري والمؤسساتي، 

، وهو ما تمت ترجمته في والتنمية يرتكز على قيم الحكامةتمثلت في خطاب جديد 
واألنظمة والمؤسسات، ذات العالقة بهذا سلسلة متواصلة ومتكاملة من القوانين 

اإلصالح، هذا األمر الذي ساهم في خلق ديناميكية جديدة، أفضت إلى تجديد الهياكل 
 2011.5والقوانين وخصوصا داخل الوثيقة الدستورية لسنة 

، والذي تبناه الدستور يمية الجديدة نجد مصطلح الترابيةومن بين هذه البنيات المفاه
ى تسمية الوحدات الالمركزية بالجماعات الترابية عوض الجماعات حينما عمل عل

، أي انه سيجعل من التراب 6والجماعات واألقاليموالعماالت المحلية وهي: الجهات 
حد المداخل الجديدة للسياسات إلعداد والتنظيم، بل سيحوله إلى أليس فقط مجاال ل

 ،التنمية المجتمعية المأمولةالعمومية الناجعة، ومحددا مرجعيا وفاعال في شروط 
وباعتبار الجماعات الترابية مؤسسات للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
والسياسية أصبحت لها سلطة القيام بالتنمية المتعددة األوجه لصالح المواطنين عبر 

سنحاول في هذا المبحث الحديث عن ه يوعل 7.إشراكهم في تدبير شؤونهم المحلية
واإلطار )المطلب األول(،  تنمية الترابية والجهويةلوالتاريخي لاإلطار المفاهيمي 

 )المطلب الثاني(.التنمية الترابية  وأهدافالقانوني 
 
 
 

                                                           

شعبة نموذجا، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  البشرية للتنمية الوطنية المبادرة الجديدة المحلية الحكامة في االلتقائيةسومية حنون،  4 
  .7، ص 2009-2008جامعة الحسن الثاني المحمدية، السنة الجامعية القانون العام، وحدة الحكامة المحلية وتدبير الموارد البشرية، 

 .9 صمرجع سابق، عماد مرصو، 5
(، بتنفيذ  نص الدستور، 2011يوليو  29) 1432شعبان  28اريخ بت الصادر 1.11.91من الدستور، ظهير الشريف رقم  135الفصل  6 

 .3627_3600، ص 2011يوليو  30مكرر، الصادرة في  5964الجريدة الرسمية عدد 
 .9، مرجع سابق، ص عماد مرصو 7
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 تنمية الترابية والجهويةلاإلطار المفاهيمي والتاريخي ل :األولالمطلب 
بات للتنمية عدة صعوبات ترتبط ارتباطا وثيقا بتعدد المقاريطرح التحديد المفاهيمي 

، والتي فرزها المجتمع الدوليأ التي المفاهيم إحدى، فمصطلح التنمية يعد التي تتناوله
فمنذ الحرب نيات من القرن الماضي، ينيات والثالثيالعشر أواخر إلىيعود االهتمام بها 

ية واالجتماعية والسياسية، تصدرت مسألة العالمية الثانية ونظرا للتحوالت االقتصاد
المجتمع الدولي كقضية مركزية، خاصة في الدول التي كانت  التنمية المحلية اهتمام

 ترزح تحت السيطرة االستعمارية.

نه إف ،ميةنفترتي الستينات والسبعينات تميزت بهاجس االنخراط في ركب الت إذا كانتو
نموذج التنموي المراجعة  إلى الجيوسياسية واالقتصاديةتقلبات  أدت ناتمنذ عقد الثماني

ومعالجة الظاهرة انطالقا من الخصائص المحلية، حيث تميز الخطاب حولها في 
تركز حول الجماعات الترابية كرافعة قوية لتحقيق التنمية  المغرب باهتمام كبير،

 8االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

بتبنيه لمصطلح التنمية الترابية عوض التنمية  2011الدستور المغربي لسنة  إن
هذه المجاراة  أنالمحلية، يكون قد جارى المشرع الفرنسي في ذلك، على الرغم من 

مصطلح الترابية يعد تتويجا للجغرافيين الذي  أن أهمهاتفرض بعض المالحظات 
وه دون استطاعوا اختراق المجال التداولي للسياسات العمومية بمصطلح ظلوا يتبن

استعماال وتداوال من غيره من المصطلحات  األكثرغيره، حيث ظل مصطلح المحلية 
من قبيل )المستدامة، المندمجة..( والتي تنتمي لنفس الحقل المعرفي المرتبط  األخرى

 القانوني. أو األكاديميبه، سواء على المستوى 

وض التنمية المحلية يوظف مصطلح التنمية الترابية ع أيضاوأصبح الخطاب المغربي 
اإلطار إلى المطلب م هذا يقسوهو ما يجعل ت 9،كلما تم الحديث عن مفهوم التنمية

 )الفرع الثاني(.فيو اإلطار التاريخي  ،)الفرع األول(فيالمفاهيمي 
 

 الترابية والجهوية المفاهيمي للتنمية اإلطار :األولالفرع 
جل التحكم في المصير ومن تناسق من أإال من تحرك واع تولد  أنالتنمية ال يمكن  إن

 االقتصادي.

الترابية بعد ازدياد االهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة وظهر مفهوم التنمية 
مية الشاملة، يستوجب تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحقيق التن

                                                           
 ماستر القانون والعلوم اإلدارية للتنمية، عالل اليوسفي، التنمية المحلية: المقاربات والرهانات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،  8

 .17، ص 2013-2012جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 
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 وإدماجهاحلية لمجتمعات المثقافية لحياة االقتصادية واالجتماعية واللتحسين نوعية ال
 10في التنمية الوطنية.

 
 : مفهوم التنمية الترابيةاألولىالفقرة 

تدخل وأهداف النشاط تتعدد التعاريف وتختلف مدلوالت التنمية، حسب مجاالت ال
 ،، فمصطلح التنمية باألساس له عدة تعاريف تختلف من الناحية الشكليةالمجالي ذاته

إذا كانت النصوص و ،بالرغم من تقارب المدلوالت الموضوعية لهذه التعاريف
مثلما  ،يف أو لتحديد المفاهيم النظريةلهذا األمر أية أهمية لمسألة التعر القانونية لم تعط
فإن االجتهاد الفقهي قد أفاض في تناول  ،سبة لجوانب أخرى كثيرةهو األمر بالن

 الت ومناقشتها.موضوع التعريف وتحديد المدلو

وفي محاولة لتعريف التنمية الترابية نذكر بعض التعاريف ومنها ما جاء به تقرير 
إنجاز عمليات كمية أو نوعية ، والذي عرفها على أنها "2003ة التنمية البشرية لسن

هادفة إلى تحسين مستديم للظروف المعيشة لسكان مقيمين في مجال محدد على 
 الجغرافية  أو الثقافية".األصعدة المؤسساتية أو 

يعرف التنمية الترابية على أنها ثمرة إنجاز يهدف ف، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أما
، وذلك بكيفية مستدامة على يش السكان القاطنين في فضاء معينتحسين ظروف ع

 المستويات المؤسساتية أو الجغرافية أو الثقافية.

عملية تنويع وإغناء األنشطة غريف التنمية الترابية بأنها: " في حين يعرف كسافيي
ل تعبئة وتنسيق مواردها ، من خالواالجتماعية على مجال ترابي معيناالقتصادية 
فهي تنمية من األسفل أي من القاعدة وحسب حاجياتها وأولويتها وفي هذا  . "وطاقاتها

اجهة فشل التنمية من فهي ظهرت لمو ،تستعيض عن التنمية المفروضة من فوق
تكالية وتستهدف الهمم ثقافية جديدة، تحارب االنهجية جديدة لتعبئة كما أنها م ،األعلى

والطاقات المحلية وتثمنها وتنشر ثقافة المبادرة البسيطة والمنتجة والمتوافقة مع 
 ظروف المجال المحلي وثقافة أهاليه.

لموارد ة منتجة محليا وذات شبكة من اوالتنمية الترابية هي عبارة عن مشاريع اقتصادي
ة ، أي مشروع تحويل نظام اجتماعي محلي قادر على تقديم إجابة ظرفية لألزمنالمحلية

للتنافسية التراب رهانا حقيقيا  ، بحيث يعتبروإعطاء مشروع للتنمية الضرورية
 .ومصدرا للثروة والنجاح

                                                           

 موقع االكتروني: ، 2011رافية المغرب ، موقع مجلة جغأجالب رشيد، التنمية الترابية وأفاق التدبير الترابي بالمغرب 10 
 https:/magazine-geo.blogspot.com  2019اكتوبر  28تاريخ التصفح. 
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، بحيث هناك أبعاد أبعادها المتنوعةترابية من خالل لذلك يمكن تحديد تعريف للتنمية ال
 :ادرات التنمية المحلية ونقصد هنامتعددة لكنها متكاملة يجب أن تستوفيها مب

 للموارد والتوزيعية  اإلنتاجية: من خالل إعادة انتشار المقومات البعد االقتصادي
فعة بالمنظور الكولونيالي والسلع والخيرات عوض تمركزها في بعض المناطق النا

 ، منظور نفعي يرتهن لمفهوم النمو بداللته النفعية.سابقال
 ن وفق الشراكة والتعاون : من خالل تأهيل الموارد المحلية وتنظيم الفاعليالبعد المحلي

 .والتضامن
 من خالل بعث الحياة في المجتمع المحلي عبر استهداف البعد االجتماعي والسياسي :

استقرار سياسي وال أمن اجتماعي بدون تصحيح فئات مقصية أو مجاالت األزمة، فال 
، ثم بعد ذلك تستطيع التنمية الترابية أن ختلة و استتهدافها في مرحلة أولىاألوضاع الم

 .التطور المجتمعي والسياسي للدولةتواكب 
 من خالل اعتبار الجماعة محور التدخالت في أفق تطوير سياق البعد الجماعي :

 .فرد من ثمارها عبر عدالة توزيعيةكل انتعاش الجماعة واستفادة 
هي ذاتها جميع  وإنما، قتصر على إحدى التعريفات السالفةوبالتالي فالتنمية الترابية ال ت

مال لمختلف مناحي الحياة هذه التعريفات مجتمعة ومتكاملة بشكل يجعل منها مفهوما شا
 . المحلية

بمثابة صيرورة وظيفية تعتمد على ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار التنمية الترابية 
، وتهدف للرقي بوضعية الجماعة في جميع ات ووسائل قانونية ومادية وبشريةآلي

، مع االستفادة من جميع ، ثقافية المحليةاقتصادية، اجتماعيةمناحي الحياة العامة "
حليين المتاحة والمتوفرة بالتعاون والشراكة مع باقي الفاعلين الم واإلمكانياتالطاقات 

 .دين مباشرة من المشاريع التنمويةوبمساهمة المستفي

ن التنمية الترابية هي عملية مركبة تهدف إلى الرفع من المستوى إلذلك يمكن القول 
، وذلك عبر توزيع وتطوير األنشطة معيشي للسكان في مجال ترابي معينال

، يالمجال التراب االقتصادية واالجتماعية بواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا
، تهدف االنتقال من وضع إلى ملية ليست عفوية بل منظمة ومخططةوبهذا فهي ع

 11.وضع أحسن من سابقه
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 الفقرة الثانية : مفهوم التنمية الجهوية
في الميدان االقتصادي لقد ارتبط مفهوم التنمية الجهوية بمعادلة التخلف والتقدم 

 ،اقتصادية تتحكم فيها معطيات قانونية وسوسيو ثقافية، فالتنمية هي عملية واالجتماعي
الزيادة في  إلىوالهادف  ،تتفاعل جميعها من أجل تحقيق نوع من التقدم االقتصادي

روط الرئيسية للتنمية التي تشكل الش ،وتحسين الدخل الفردي واالدخار الوطني اإلنتاج
 .االجتماعية

وواقع التنمية  ،المخططات الحكوميةومما ال شك فيه أن هناك ترابطا وثيقا بين 
وتكفل إنجاحها وتضمن  ،الجهوية واآلفاق التي كانت ترسم هذه المخططات التنموية

 الظروف الكفيلة بتحقيق أكبر نسبة من النجاح.
التنموية والتخطيطات  تعتبر التنمية الجهوية ألهميتها في شتى االستراتيجيات

 ،التي يجسدها إعداد التراب الوطني ،الكبرى، من االختيارات الوطنية االقتصادية
وتوسيع بنياته والعمل على تحقيق التنمية المنشودة في  ،بهدف تدعيم النظام الالمركزي

لديمقراطية وتطوير ، وترسيخ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمختلف المجاالت ا
في التنمية  ، فالسياسة الجهوية جعلت من الجهة العنصر األساسيالبناء الجهوي
، من أجل جتماعية وتهدف إلى تكامل اقتصادي، إداري وتنموياالقتصادية واال

ية في إطار وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعية والمال ،النهوض بمؤهالت الجهة
لتطبيق  ،هذا وأن عملية اختيار الوسائل والطرق المناسبة ،منسجم متكامل ومتوازن

، حيث أصبحت الجهة على كافة المستوياتميسرة يكون التطبيق المجالي أمرا ممكنا 
 12.رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامةقاطرة للتنمية المحلية وممرا 

)الجهوية( يمكن وصفها بكونها وضع مشروع عام يدمج الجوانب  ترابيةإن التنمية ال
، وتكون بمبادرة من الفاعلين المحليين ويمكن ميةة واالجتماعية والثقافية للتناالقتصادي

 وفلسفة الدولةرصد تطور التنمية الجهوية بالمغرب من خالل مخططات التنمية 
 ، ومن خالل االطالع على محتوى المخططاتنهجيتها اتجاه الجماعات الترابيةوم

العناية للتنمية ، يتبين أن الدولة بدل من أن تعطي التنموية لفترة بداية االستقالل
ل إعادة النظر في القطاعية شكلت البوادر األولى للنهوض بالتنمية الجهوية من خال

، وفي االعتماد على مقاربة جديدة في المسألة التنموية من المنظور المجال الجهوي
 الشمولي إلعداد التراب الوطني والعمل بالجهوية كمنهج لتنفيذ توجهات سياسة التنمية.

ة استراتيجية التنمية الجهوية بالمغرب تنبني على الضبط الفعال للعوامل إن مقارب
للتنمية واالستناد المناسب للموارد المتوفرة تجعل من التدخالت المحلية  ةالمحدود
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، ومما ال شك أن مثل هذا الواقع يتطلب ساسي في بناء التوازنات الوطنيةالعنصر األ
سواء منها الطبيعية أو  اإلنتاجتنسيق بين عوامل نهج مقاربة تنموية متجددة قوامها ال

البشرية أو التقنية وإعداد برامج مندمجة في المناطق غير المخطوطة من خالل العمل 
 . اإلنتاجعلى إقامة البنيات التحتية الهادفة إلى تحسين محيط 

السوسيو الع قاالجتماعية ولإلالبعد االستراتيجي للتنمية ولقد أصبحت الجهوية تشكل 
، ذلك أن السياسات االقتصادية المعاصرة أصبحت تعتمد على اقتصادي بصفة عامة

ثل لتحقق التنظيم الجهوي للتنمية االقتصادية واالجتماعية باعتباره اإلطار األم
 13.وكذا لكل تخطيط اقتصادي واجتماعي شامل االستراتيجيات التنموية

تعتبر الجهوية في الفكر السياسي المعاصر والقانونين اإلداري والدستوري نمطا من 
أنماط الالمركزية اإلدارية والسياسية، وشكال من أشكال تدبير الشأن العام الجهوي 
والمحلي، غير أن مدلولها السياسي والقانوني ونتائج تطبيقها هو الذي يختلف باختالف 

دة من سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عرقية، ظروف وأوضاع كل بلد على ح
 وثقافية... 

ويرجع سبب ذلك إلى أن مفهومها الحقيقي في مجالي السياسة والفقه المقارن لم يتبلور 
بعد بصورة واضحة مما يجعل باب االجتهاد مفتوحا على مصراعيه في وجه الدول 

مختلف الضغوطات  وهكذا وتحت تأثير ،لتطبيق نموذج من نماذجها يوافق ظروفها
واإلكراهات االقتصادية واالجتماعية والثقافية... وبدافع اإللحاح على تحقيق التنمية 

قص الحاد في التنمية ند من التفاوت المالحظ والحلشاملة بمختلف مناطق الدولة، والا
بين جهاتها ومناطقها، تسابق الدول الزمن في الوقت الراهن لألخذ بها وتطبيقها 

رسانتها القانونية بهذا النوع من الالمركزية المتقدمة بهدف توسيع مجال وتعزيز ت
 14التنمية ليعم مواطنيها وتحقيق التقدم والرقي لبالدها.

 
 بالمغرب  والجهوية لتنمية الترابيةلالتاريخي  اإلطارالفرع الثاني: 

 بدون مجتمع وجود يتصور ال انه ذلك جدلية، عالقة المجتمع و القانون بين العالقة تعد
 فإن عليه بناء و الدولي أو الداخلي المستوى على سواء مجتمع، بغير قانون ال و قانون
  15.الوقت ذات في اجتماعية ضرورة و ظاهرة يعد القانون

 األعراف و التقاليد من مجموعة العصور مر على عرف العالم دول كباقي والمغرب
 .مجتمعه تنظم كانت التي

                                                           

 .12و  11 ، مرجع سابق، صنزهة الوزاري13 
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مختلفة من  أشكالللمغرب منذ االستقالل بعدة مراحل، تخللتها  اإلداريمر التنظيم وقد 
في  اإلداريتطور الفكر  إليهما وصل  أهمالهياكل، ويعتبر التنظيم الالمركزي الحالي 

 اإلدارةجانب  إلىالمحلية  اإلدارةالمجال الديمقراطي، يتجلى ذلك عندما نالحظ وجود 
المركزية، والتي أحدثت لمواجهة المشاكل والتحديات المحلية االقتصادية واالجتماعية 

ما  أمامعلى مستوى التراب الوطني، والتي يصعب على المركزية مواجهتها  عن قرب
 16تتطلبه من معالجة وسرعة التدخل.

 الحماية عهد فيالتنمية الترابية والجهوية  :األولىالفقرة 
 من بالمغرب جديد نظام إنشاء منها ،قرارات عدة الفرنسية الحماية معاهدة تضمنت

 اإلسالمية العقيدة على الحفاظ مع الميادين مختلف في بإصالحات يقوم ،طرف فرنسا
 و االسباني، النفوذ منطقة تحديد و الدولي النفوذ تحت طنجة وضع و السلطان مكانة و

 الخارجية السياسة على و المعاهدة هذه تنفيذ على يسهر فرنسي عام مقيم تعيين
 مع قطيعة الحماية عهد شكل قد الداخلية و الشؤون على إشرافه جانب إلى للمغرب
 .تشكيله و التراب إلدارة جديدة دينامية انطلقت حيث للتراب، المغربي التقليدي التدبير
 عملت كما بها، خاصة وزارية هيكلة تثبيت على المغرب في العامة اإلقامة وعملت
 جلأ من التحتية للبنيات شبكة إنشاء مع الكبرى العامة الخدمات تنظيم و خلق على

 .البالد لثروات استغالله و االستعمار ولوج تسهيل
 شكل في ترجم الذي و قانوني، شكل المغرب في الحماية تصرفات أخذت ما سرعان و
 .مدنية و عسكرية محلية، و جهوية إدارية بيةترا
 ضرورة كانت مالئم، وبالتالي غير المخزني و القبلي التقسيم أن الحماية رأت حيث
 ،والمركزية والبساطة الوحدة على ينبني بشكل للمغرب الداخلية اإلدارة تنظيم إعادة
 .التقليدية والهياكل المحلية و المركزية السلطة بين يربط وسيط مأسسة مع
 السيطرة إلحكام آلية بمثابة كان الطريقة بهذه و المرحلة هذه في التراب تقسيم إن 

.المتوسط األطلس خاصة الثائرة المناطق على الخناق تشديد مع المغرب على
17 

 طرف من المحتلة المنطقة في المغربية المملكة عرفته مقنن جهوي تقسيم أول كانكما 
 هذا وعرف 1923 دجنبر 11 بتاريخ المقيمي القرار بموجب ،1923 سنة فرسنا
 .تاريخية حداثأ مع تزامنت التي التعديالت من مجموعة التقسيم
 إلىتقسيم منطقة نفودهم بالمغرب  إلى فرنسيون فور توقيع معاهدة الحمايةسارع الوقد 
بالد، وتمكين السلطات الفرنسية تسهيل احتالل ال إلى يهدفومناطق، وذلك  أقاليمعدة 

 من فرض رقابتها على المغاربة.

                                                           
 .19عالل اليوسفي، التنمية المحلية: المقاربات والرهانات، مرجع سابق، ص  16
 القانون في الدكتوراه رهانات، أطروحة أية و آفاق أية للتنمية الجماعية المخططات و للتراب االستراتيجي التدبيرحفصة الرحماني،   17

 .92، ص 2015-2014واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، السنة الجامعية العام، جامعة عبد المالك السعدين كلية العلوم القانونية 
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 المناطق هو إنشاء نأحيث قرر  ،األقاليم إنشاء أهمية إلىالجنرال اليوطي  أشارقد و
 .واسعة من عمل فوري وفعال دوحده الذي سيمكن في بال

دائرة مدنية في  أولمدنية، وأنشأت  وأقاليمدوائر  إنشاءسلطات الحماية في  وشرعت
إنشاء أقاليم مدنية  امقرر 1919مارس  27مرسوم  وأعقبه، 1913الشاوية سنة  إقليم

 18في كل من الرباط والدار البيضاء.
حماية الفرنسية بالمغرب، حيث تم ومحرك سياسة ال أساس األمنيكان الهاجس  إذا
 أيضاضبط المدن والجهات المغربية والتحكم فيها، فإنما ل رابيتالتقطيع ال عتمادا

معتنية في ذلك بجانب من التراب المغربي على  ،ارتكزت على الجوانب االقتصادية
مغرب نافع ومغرب غير  إلىدرجة ترسيخ تقسيم المغرب  إلى أخرحساب جانب 

 19نافع.

تعتبر فترة الحماية مرحلة تاريخية هامة، فيما يخص دراسة تاريخ عالقة الدولة و
 أنما بعد االستقالل، ذلك  إلىبالجماعات المحلية، لكون انعكاسات سيرورتها استمرت 

المركزية الموروثة عن عهد الحماية بقيت حاضرة فيما يخص نمط توزيع السلط بين 
 20الدولة والجماعات الترابية.

 االستقالل عهد في الترابي التخطيط الفقرة الثانية:
 االستقالل، على الحصول سنة إنها المغرب، تاريخ في هاما حدثا 1956 سنة شكلت
 و المستعمر، تنكيل من المغربي الشعب فيها عانى سنة 44 دام طويل نضال بعد

 غير المغرب إسم عليها أطلق والتي الفقيرة، المناطق تهميش مع ثرواته استغالل
 مراحل عبر الحديثة المغربية الدولة بناء في الشروع تم االستقالل بعد ومباشرة ،النافع
 المغرب إلى الحماية سلطات دخول بعد فمباشرة ،هذا يومنا إلى مستمرة مازالت كبرى
 التعامل كيفية وفي ووظائفه مكوناته في أثرت تحوالت المغربي الترابي المجال شهد
 خلق مأزق في المغرب وضعت المجالية االختالالت من مجموعة ذلك عن ونتج، معه

   .النافع غير والمغرب النافع المغرب بين التوازن
 التقطيع على الواضح األثر لهما كان ،األمني االنفالت من والخوف الهاجس أن كما

 والتقطيع اإلداري النظام تتبنى دولة كل لكون ونظرا ،االستقالل عهد في الترابي
 كدولة المغرب فإن ،والسياسية واالجتماعية االقتصادية ظروفها مع المنسجم الترابي

 .القاعدة هذه على يحيد لن
 بموضوع متزايدا اهتماما أعطى االستقالل، فجر منذ المغرب أن والمالحظ
 كان تم من، والمالية والسياسية واالجتماعية االقتصادية بأبعادها الترابية الالمركزية

                                                           
التنمية،  و لالدارة المغربية المجلة سياسية، منشوارات جهوية اعتماد نحو :بالمغرب الجهوية السياسة و التراب تقسيمعبد الكبير يحيا،   18

 .64، ص 84، العدد 2010المغربية، الطبعة االولى  النشر دار مطبعة
 .67نفس المرجع، ص  19 
 .21عالل اليوسفي، المرجع السابق، ص   20
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 التدبير تبني بتطور يتطور المحلي أو الوطني المستوى على الترابي التخطيط
 في ليتم تمركز،الال أو التركيز عدم إلى المطلقة المركزية من انتقل والذي، الالمركزي

 مختلف في المغربي التراب إلدارة وترابي سياسي كخيار الالمركزية تبني النهاية
 21.مستوياته

 تخفيف في كبير حد إلى ساهم الالتمركز و الالمركزية نهج أن فيه، شك ال ومما
 ،اإلدارية البيروقراطية سيادة من والحد ،المركز عن والتنموي اإلداري العبء
 الشعور وتعميق المواطنة روح تنمية عن فضال ،القرار اتخاذ وتسريع وتسهيل

 22سواء. حد على المسؤول و المواطن لدى بالمسؤولية
 مجموعة إلى ترابه تقسيم على أولى كخطوة المغرب سيعمل االستقالل بعد مباشرةو
 الدولة تأسيس في مباشرة بعدها لينطلق ،القروية و الحضرية الجماعات و األقاليم من

 خلق إلى سيؤدي مما الدولة، دواليب لتسيير المؤسسات من مجموعة خلق عبر الناشئة
 .تشريعية و عسكرية قضائية مختلفة أصعدة على العمومية المرافق من مجموعة
 من مجموعة إلى ،االستقالل إبان المغربية للمملكة الترابي التدبير خضعوكذلك 

 بقوة حاضرا منيألا الهاجس كان حيث واالجتماعية، واالقتصادية السياسية االعتبارات
 هذا ورافقت باالستقالل، العهد حديث لبلد بالنسبة طبيعي أمر وهو ،األولى السنوات في

 االقتصادية األزمة عن نتجت التي ،االقتصادية الضغوطات من مجموعة الهاجس
 إلى إضافة ،األجنبية األموال الرؤوس رحيل بعد المغرب عاشها التي الخانقة

 طرف من اقتراحها تم التي ،الهيكلي التقويم بسياسات المتعلقة الخارجية الضغوطات
 هذه كل ولتجاوز، الدولة أزمة من للخروج محاولة في الدولي النقد صندوق

 منها توخى التي الوطنية المخططات من مجموعة إلى المغرب عمد ،كراهاتاإل
 23.الجهات مختلف بين المجالية الفوارق معالجة و الحيوية بالقطاعات النهوض
 :الترابي التدبير في المؤثرة األحداثومن 
 سياسية الدوافع الأوال: 

سياسية واجتماعية كبرى هددت السلطة في  أزماتعرف المغرب بعد االستقالل 
واجتماعية نتيجة عن عدم فعالية ، وجعل جهاز الدولة يعرف صراعات سياسية، عمقها

، وكذا تقلص الميكانزمات التقليدية للضبط االجتماعي والمتمثلة اإلداريةبعض البنيات 
التقسيم للتحكم بشكل  تبني منهجية إلىفي الزعامات المحلية، الشيء الذي دفع بالدولة 

 24في المجال الترابي. أفضل

                                                           

 112، ص  ، المرجع السابقحفصة الرحماني 21 
 113نفس المرجع، ص  22  

 115 .حفصة الرحماني، المرجع السابق، ص   23
 .72عبد لكبير يحيا، المرجع السابق، ص  24



 

 

16 

 داريةاإلدوافع الثانيا: 
 التنمية توزيع إعادة إلى يهدف االستقالل مرحلة خالل للمغرب الترابي التقسيم كان إذا
 كذلك له كانت فقد للقرار، العاصمة احتكار على القضاء و المناطق مختلف على

 السلطة بسط هو الهاجس كان إذ ،الجديدة المغرب وضعية بسبب سياسية خلفيات
 25 .االجتماعي التحكم فرض و الوطني التراب كامل على السياسية

االسم،  إالجهويا ال يحمل من مواصفات الجهة بعد االستقالل عرف المغرب تنظيما 
 16ور ظهير بعد صد إالعمليا  تبدألم  األخيرةلكن الحديث عن التجربة الحقيقية لهذه 

الجديدة  األهداف أنالجهات االقتصادية السبعة، غير  بإحداثالمتعلق  1971نونبر 
تعديالت مهمة على  إدخال إلى أدتدخلت على التراب الوطني والمتجددة التي 

الجهة  1992من دستور  94القوانين المنظمة لهده الجهات، انطلق بإعطاء الفصل 
، 1996من دستور  100ة محلية وهو ما سيتم تكريسه مع الفصل صفة جماع

المؤسسة الجهوية، مرورا بالقانون المنظم للجهات رقم  أعضاءوتواصلت بانتخاب 
ظيم الجهات إلى ستة عشر جهة بدل تن أعادالذي  1997ابريل  2بتاريخ  47.96
 26سبعة.
 الفوارق الجهوية، ومحاربة للتنمية ومتكاملة مرسومة، واعية تجربةعن  الحديث إن
 سنة بعد إال عمليا يبدأ ال المملكة، منها تتكون التي واألقاليم الجهات بين قتصاديةاال

 1971 يونيو 16 بتاريخ 1.71.77 رقم الشريف الظهير صدور بعد يأ ، 1972
 والواضع االقتصادية، للجهات المنظم اإلطار يعتبر والذي الجهات، إحداث بشأن
 هذه تحقيق بها المنوط والجهوية الوطنية والمؤسسات الجهوية، التنمية ومدلول لفلسفة
 27التنمية.

 

 التنمية الترابية والجهوية أهدافالقانوني و  اإلطارالمطلب الثاني: 
حد من التوازن  ني من الناحية الشكلية تحقيق أقصىكانت تع إذاالتنمية الترابية  إن

تتلخص في  أنداخل الجماعات الترابية، فإنه يمكن  المتخذة اإلجراءاتوالمالئمة في 
على المدى البعيد تروم تحويل  المتخذة اإلجراءاتكونها عبارة عن مسلسل نوعي من 

البنيات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية، داخل مجال ترابي محدد ومتجانس 
 المكونات والوسائل.

تتميز الفضاءات المعنية بالتنمية  أنوهذا البعد المجالي يعد الزما للتنمية، على اعتبار 
وبالتالي إعداد  ،للتطوير إرادةمن جهة بتواجد رابطة اجتماعية تسمح بوجود 

                                                           
 .118حفصة الرحماني، المرجع السابق، ص  25
 256، مطبعة طوب بريس، الرباط، ص 2011 األولىالمغربي، الطبعة  اإلداريكريم لحرش، التنظيم   26
 .14، ص 1996، 8فاطمة البورقادي، تطور الجهة بالمغرب، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد   27
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وجود وعي جماعي وإحساس باالنتماء  أخرىجماعية للتنمية، ومن جهة  إستراتيجية
يمكن استعمالها بشكل منظم لتحقيق تنمية  إمكانياتمجال مشترك له حاجياته ولديه  إلى

 مالئمة يستفيد منها الجميع.

منطق النظام الالمركزي يتأسس على تفويض تدبير الشؤون الترابية  أنوباعتبار 
ومالي قادرة على تسيير هذه الشؤون وتحقيق التنمية  إداريلهيئات ذات استقالل 

 والجهوية. 28طار دستوري للتنمية الترابيةإالترابية، فإن ذلك ال يمكن تصوره بدون 
 

 مية الترابية والجهويةللتن القانوني اإلطار: األولالفرع 
 الدستورية الوثيقة في تكريسها خالل من لترابيةا التنمية قواعد المغربي المشرع أرسى
 الترابية. للجماعات المنظمة القوانين مختلف في عليها التنصيص وكذا

 خالل من الترابية الجماعات لقوانين الكبرى للمميزات الفرع هذا في وسنتطرق
29الترابية التنمية مسألة معالجة

 مدى ثم (أوال)القوانين مجموعة من عبر والجهوية 
 .)ثانيا( الدستورية الوثيقة في تكريسها
 للتنمية الترابية والجهوية : التأطير الدستورياألولىالفقرة 

أي من القاعدة وفق  ،األسفلالمشرع المغربي اختار التنمية من  نإيمكن القول 
الدستور المغربي لسنة من  األولوذلك من خالل تنصيصه في الفصل  ،حاجياتها
الذي يقوم على الجهوية  ،على الطابع الالمركزي للتنظيم الترابي للمملكة ،2011
الدولة  أنعلى  ،من الدستور 31، وتعزيز ذلك بالتنصيص في الفصل 30المتقدمة

تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير  ،والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية
 ،استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من مجموعة من الحقوق أسباب

 31المستدامة.والتي من بينها الحق في التنمية 

ينص على اتخاذ السلطات العمومية التدبير المالئمة لتحقيق ما يلي:  33وفي الفصل 
في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية  توسيع وتعميم مشاركة الشباب

 32للبالد.

التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير  أنفقد نص على  136الفصل  أما
الحر، والتعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع 

                                                           
 .16عماد مرصو، مرجع سابق، ص   28
 .22سعيد احرود، مرجع سابق، ص   29
 .16عماد مرصو، مرجع سابق، ص   30

 ، من الباب الثاني، الحريات والحقوق األساسية.2011من الدستور المغربي  31المادة  31 
 2011يوليو  29من الدستور المغربي الصادر بتاريخ  33المادة  32 



 

 

18 

من  136لفصل والمستدامة، وبذلك فإن ا من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة
العام للمقاربة الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي  اإلطارالدستور يقدم 

يؤمن مشاركة السكان في تدبير  أنهذا التنظيم من شأنه  أنوالترابي، وإذ اعتبر 
 33شؤونهم المحلية.

لسها، مكانة رئيس مج إشرافالجهة تتبوأ تحت  أنعلى  143كما نص الفصل 
وتتبع برامج التنمية  إعداد، في عمليات األخرىالصدارة بالنسبة للجماعات الترابية 

الذاتية  الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب، في نطاق احترام االختصاصات
  34لهذه الجماعات الترابية.

الجماعات من الدستور فقد نص على مساعدة الوالة والعمال لرؤساء  145الفصل  أما
 35الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية في تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.

ومن خالل بعض الفصول من الدستور المغربي وخاصة مقتضيات الباب التاسع منه 
تنظيم  إعادةالمشرع المغربي عمل على  نأالمتعلق بالجهات والجماعات الترابية، 

رافعة حقيقية  األخيرةبهدف جعل هذه  ،االختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية
دوار الجماعات الترابية في التنمية عبر عدة مستويات أل على تنظيم للتنمية، حيث عم

 :منها
 مرصودة وأخرى ذاتية موارد إلى الترابية للجماعات المالية الموارد تصنيف :التمويل

 اختصاص أي لممارسة الالزمة الموارد نقل ضرورة على التأكيد مع الدولة، قبل من
 إمكانية على أيضا مع التنصيص ،141الفصل الترابية الجماعات إلى الدولة قلهنت

 الوسائل في التعاضد اجل من بينها فيما لمجموعات الترابية الجماعات تأسيس
  .144ل الفص ذلك على نص كما والبرامج

 االختصاصات احترام مع الترابية التنمية قيادة في أساسيا دورا الجهات منح :القيادة
  .143الفصل األخرى الترابية للجماعات الذاتية

 من المحلية شؤونهم تدبير في المواطنين مشاركة ضمان على التنصيص :التشارك
 في مساهمتهم يرلتيس والتشاور للحوار تشاركية آلليات الترابية الجماعات حداثا خالل
  .139 الفصل وتتبعها التنمية البرامج إعداد

 في صالحياتها بممارسة الكفيلة التنظيمية بالسلطة الترابية الجماعات تمتيع :التنفيذ
  . 140الفصل  الترابية دوائرها وداخل اختصاصاتها، مجال

                                                           

 من الدستور المغربي 136المادة  نفس المرجع33 
 من الدستور المغربي، نفسه  143المادة  34 
 من الدستور المغربي، نفسه 145المادة   35
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 الترابية الجماعات رؤساء مساعدة في والعمال الوالة دور على التأكيد :المواكبة
 الفصل التنموية والبرامج المخططات تنفيذ على الجهات مجالس رؤساء وخاصة
.145  

 الجهات لفائدة االجتماعي التأهيل صندوق معينة لفترة إحداث على العمل: التضامن
 األساسية والتجهيزات التحتية والبنيات البشرية التنمية مجاالت في العجز سد بهدف

 قصد للموارد ئالمتكاف التوزيع إلى بهدف الجهات بين للتضامن صندوق أيضا وإحداث
 . 142الفصل بينها فيما التفاوتات من التقليص

 المغربي المشرع رغبة بجالء يتضح الترابية للتنمية الدستوري طيرالتأ خالل ومن اإذ
 تقديم على دورها يقتصر تقليدية جماعات مجرد من الترابية الجماعات تطوير في

 التنمية تحقيق في الدولة جانب إلى وشريكة إستراتيجية وحدات إلى اإلدارية الخدمات
 واستترت وامتداداتها، صالحياتها من جزءعلى   الدولة خلتتد فق لذلك وتبعا الترابية،
 مطالبة الدولة وأصبحت المحلي، العام الشأن تدبير من هام بجزء الترابية الجماعات
 والسياسية االقتصادية الظروف ألن العامة، السياسات رسم في الجماعات هذه بإشراك
 األثروالوطنية وتجليات العولمة واالنخراط في التكتالت الدولية كان لها  والعلمية

 األدنىما يعرف بالدولة  إلىالبالغ في تحويل هياكل الدولة ووظائفها من دولة متدخلة 
 36الدولة المتدنية. أو

 للتنمية الترابية والجهوية القانوني اإلطار: الفقرة الثانية
 القانونية النصوص من مجموعة على التنمية بقضايا المحلية الجماعات اهتمام يستند
 داخل التنمية مفهوم يرد حيث وتتميمه، تغييره وقع كما الجماعي الميثاق في ردةاالو

 و المفهوم وشمولية التنمية مفاهيم تعدد يعكس ،متعدد و متنوع بشكل الجماعي الميثاق
 التي التدخل مجاالت كل ويعكس ،التنموية المناحي كل يالمس يكاد إذ ،اتساعه
 .الجماعة تمارسها

 المجلس تشكيل خالل من ،البشرية التنمية مفهوم على 14 المادة نصت وهكذا 
 والشؤون البشرية بالتنمية مكلفة لجنة بينها من اللجان من لمجموعة الجماعي

التي تتعلق باختصاصات  35 المادة في المشرع نص كما والثقافية، االجتماعية
يتخذ التدابير لضمان تنميتها االقتصادية  األخير هذا أن على ،الجماعي المجلس

 37واالجتماعية والثقافية.
 التي اإلصالحات من جملة عرفت فقد بالالمركزية المتعلقة القوانين إلى وبالرجوع

 التي الظروف أمثل في مهامها أداء من المنتخبة الهيئات تمكين ورائها من الهدف كان
 30 ظهير به أتى الذي الجماعي اإلصالح وما األداء، ونجاعة الفعالية تضمن
 بمقتضى تعديله وقع كما الجماعي بالتنظيم يتعلق قانون بمثابة المعتبر ، 1976شتنبر

                                                           
 .27حرود، مرجع سابق، ص أسعيد  36
 .28، ص مرجع سابق  37
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 بالتنظيم المتعلق 78.00 رقم القانون بتنفيذ القاضي 2002 أكتوبر 3 ظهير
38الجماعي،

 جديدة مسؤوليات من الجماعي المجلس تمكين عن للدولة صريح تعبير إال 
 ظهير به جاء الذي التعديل وبمقتضى انه كما الترابية، التنمية مجاالت معظم ضمت

 رقم القانون بتنفيذ القاضي 2009 فبراير 18 بتاريخ الصادر 1.08.153
 تقوية حول عموما تمحورت الجماعي الميثاق على تعديالت عدة إدخال ثم 17.08،39
 العمومية المرافق تدبير آليات وتحسين المدينة، وحدة ودعم الترابية، الحكامة آليات

 موازية أخرى جديدة قوانين ووضع تعديل جانب إلى الكبرى، الحضرية بالتجمعات
 بالمالية المتعلق 45.08رقم  القانون خالل من الترابية للجماعات المالي كالتنظيم
 المحلية، الجبايات بتنظيم المتعلق 47.06رقم  والقانون ،40ومجموعاتها المحلية
 .تجلياتها بمختلف التنمية عصب هي الترابية الجماعات اقتصاديات أن من اعتبارا
 أول يعود بحيث أساسية محطات عدة عرف فلقد للمملكة اإلقليمي التنظيم يخص وفيما
 شتنبر إلى واألقاليم العماالت نظم قانوني نص

41
 دون طويلة لفترة بقي الذي 1963

 مع مواكبة تعد ولم المغرب، تطور تساير لم سلبيات عدة تطبيقه في فرزأ مما تغيير،
 المحلية السلطة هيمنة إلى إضافة الجديدة، والثقافية واالجتماعية االقتصادية المعطيات

 42والمالية. اإلدارية قراراتها وتنفيذ أشغالها جل على
 الجماعات مرتبة نفس في واألقاليم العماالت تصبح ولكي الجمود هذا ولتجاوز 

 قانون إصدار إلى المشرع بادر فقد والجهات،) حاليا الجماعات (والقروية الحضرية
 بين وسيطة مؤسسة بالفعل واألقاليم العماالت جعل إلى هدف والذي 79.00رقم 
 احتضنت المؤسسة هذه أن إال الحكامة، آليات لتطبيق مهم وفضاء والمواطنين، الدولة
 رائدة وظائف على يتوفر  ظل الذي العامل أو الوالي وهي بذاتها قائمة أخرى مؤسسة

 .واإلقليم العمالة شؤون تسيير دواليب في متحكما منه جعلت المحلية التنمية ميدان في
 الحصول منذ التطورات من مجموعة عرف فلقد للمملكة الجهوي للتنظيم بالنسبة أما
 تر لم اإلداري، التنظيم وشكل كمفهوم الجهة كمفهوم الجهة أن إال االستقالل، على
 الجديدة اإلدارية الوحدة هذه عرف الذي ، 1971يونيو 16 ظهير وردص مع إال النور
 مختلف بتنمية الصلة ذات الدراسات وكذا باألعمال، بالقيام يسمح اقتصادي كإطار
 جغرافيا ترتبط جهات، 7 إلى المغرب تقسيم تم القانون هذا وبمقتضى المغرب، مناطق

 .التنمية تحقيق على القادرة العالقات من بمجموعة واقتصاديا
                                                           

،الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمثاق الجماعي 78.00بتنفيذ القانون رقم  2002اكتوبر  3الصادر في  1.02.297ظهير الشريف رقم 38 
 .3468، ص 2002_11_21بتاريخ  5058

 78.00 المغير والمتمم بموجبه قانون رقم 17.08، بتنفيذ قانون رقم 2009فبراير  18، صادر في 1.08.153ظهير شريف رقم 39
 .536، ص2009فبراير  23، بتاريخ 5711، كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالميثاق الجماعي

الي للجماعات المحلية المتعلق بالتنظيم الم 45.08بتنفيذ القانون رقم  2009فبراير  18صادر  1.09.02م ظهير الشريف رق40
 .545، ص 2009فبراير  23، الصادرة في 5711، الجريدة الرسمية عدد ومجموعاتها

، ص 13.09.1963بتاريخ  2655ومجالسها، الجريدة الرسمية عدد  واألقاليمبشأن تنظيم العماالت  1.63.273ظهير الشريف رقم 41
2151. 

 .2عماد مارصو، رهانات التنمية الترابية بالمغرب على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مرجع سابق، ص  42
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 يوليوز في الوجود حيز إلى الثالث الترابية للجماعات التنظيمية القوانين إخراج تم
 التنظيمي القانون بينها من والتي ، 2015

43
 والقانون بالجهات، المتعلق 111.14

 التنظيمي القانونو واألقاليم، بالعماالت المتعلق 112.1444 التنظيمي
45

113.14 
 تجاوز في المغربي المشرع من رغبة إصدارها جاء بحيث ،بالجماعات المتعلق
 وإعطاء المحلية للشؤون تدبيرها في السابقة القوانين شابت التي والنقائص العيوب
 الميادين شتى في للتدخل أوسع مجاال ومنحها الترابية، للمجالس جديدة أدوار

 حقيقية ترابية تنمية إلى الوصول أجل من والبيئية الثقافية، االجتماعية، ،االقتصادية
 تنموي مشروع كل في والجوهر األساس المحلي والمواطن اإلنسان خدمة من تجعل
 46 ترابي.

 
 التنمية الترابية والجهوية أهداف ومرتكزاتالفرع الثاني: 

وذلك نظرا لقربها من  ،المحلية دور هام وحيوي في العملية التنموية لإلدارة إن
تلمس احتياجات على  األقدمالمواطنين والدور التمثيلي الذي تقوم به نيابة عنهم وهي 

المواطنين في برنامج النهوض بالمجتمع المحلي، وتحقيقا لذلك البد  وإشراكمجتمعنا 
المحلية للنهوض بالمجتمع من  اإلدارةالعديد من المقومات التي تعزز دور  مراعاةمن 

 مختلف الجوانب الخدماتية واالستثمارية.

 ارةاإلدج عنها وصول نتي أنالبد  ،المتكاملة التي تقوم بها المجالس المحلية واألدوار
بات التنمية والتغير، يحافظ على في التعامل مع مجتمع محلي واع متفهم لمتطل

جتمع الحداثة ومواكبا للتغير وتكاتف م إلىالمنجزات ينتقل من المجتمع التقليدي 
 47الجهود.
 أهداف التنمية الترابية والجهوية: األولىالفقرة 

 تحقيق تنمية مستدامة 
 تحقيق تنمية اقتصادية فاعلة 
  تحقيق تنمية عادلة 

                                                           
، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالجهات 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7، صادر 1.15.83ظهير شريف رقم   43

 .2015يوليو  23، بتاريخ 6380
44

الجريدة الرسمية  ،المتعلق بالعماالت واالقاليم 112.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7، صادر 1.15.84ظهير شريف رقم   
 .2015يوليو  23، بتاريخ 6380عدد 

الجريدة الرسمية عدد  ،المتعلق بالجماعات 113.14م ، بتنفيذ القانون التنظيمي رق2015يوليو  7صادر  1.15.85ظهير الشريف رقم   45
 .2015يوليو  23، بتاريخ 6380

 .4، مرجع سابق، ص عماد مرصو 46 
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 هداف التنمية الترابيةأ أوال:
وذلك نظرا لقربها من  ،إن لإلدارة المحلية دور هام حيوي في العملية التنموية

وهي األقدر على تلمس احتياجات مجتمعها  ،المواطنين والدور التمثيلي به نيابة عنهم
 .في برامج النهوض بالمجتمع المحليوإشراك المواطنين 

المحلية  اإلدارةالتي تعزز دور  ،لذلك البد من مراعاة العديد من المقومات وتحقيقا
ومن هذه المقومات  ،واالستثمارية مجتمع من مختلف الجوانب الخدماتيةللنهوض بال

المحلية وضرورة انتخاب رئيس وأعضاء المجلس  اإلدارةطرق اختيار موظفي 
 ،وتطوير القوانين واألنظمة الناظمة ،ومطابقة حجم الوحدة المحلية للمعايير ،المحلي

وقدرة المجالس المحلية )الترابية( على  ،اإلداريةإضافة للتمويل الالزم لهذه الوحدات 
يضمن مشاركة كافة الفعاليات المحلية لالستفادة  ،برنامج طموح للعالقات العامة إقامة

في خدمة مجتمعها األمر الذي سيعظم دور المجالس المحلية  ،من خبراتهم واقتراحاتهم
 اإلنتاجي وأ يالدور يرتكز على الجانب الخدمات سواء كان هذا ،من مختلف الجوانب

والسياسي دون  اإلداريالدور  إلى إضافة ،الثقافي وأيتعلق بالدور االجتماعي  وأ
 48نسيان الدور البيئي لهذه المجالس المحلية.

ينتج عنها وصول  أنالبد  ،التكاملية والتي تقوم بها المجالس المحلية األدوارهذه و
يحافظ على  ،في التعامل مع مجتمع محلي واع متفهم لمتطلبات التنمية والتغير اإلدارة

مجتمع الحداثة ومواكبا للتغير مع المحافظة  إلىالمنجزات ينتقل من المجتمع التقليدي 
على السمات البيئية المحلية وبتكاثف الجهود الرسمية وجهود المجتمعات المحلية فإنه 

 .واالزدهار والرقي لهذه المجتمعاتيتحقق التقدم 

وبناءا على ذلك سوف نعرض في هذه الفقرة أهم أهداف التنمية الترابية والتي تتمثل 
 بما يلي:

 ل مناطق الدولة المختلفة بالمشاريع التنموية يضمن تحقيق العدالة والحيلولة دون شمو
 تمركزها بالعاصمة أو في مراكز الجذب السكاني.

   بالتركيبة السكانية وتوزيعها بين أقاليم الدولة والحد من الهجرة الداخلية  اإلخاللعدم
 من الريف إلى المدن.

  المجالس المحلية مما يساعد في نقل المجتمع من زيادة أواصر التعاون والمشاركة ب
 حالة المشاركة الفاعلة. إلىحالة الالمباالة 

   تسريع عملية التنمية الشاملة وازدياد حرص المواطنين على المحافظة على المشاريع
 التي ساهموا في تخطيطها وإنجازها.

  تقاللها وقيامها بواجباتها.زيادة القدرة المالية للهيئات المحلية مما يساهم في تعزيز اس 
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  .زيادة فعالية القيادات المحلية للمساهمة في تنمية مجتمعاتها 
   تطوير الخدمات والنشاطات والمشاريع االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات

 الحداثة. إلىالمحلية والعمل على نقلها من الحالة التقليدية 
  واالعتماد  اإلبداعي المجتمعات المحلية من توفير المناخ المالئم الذي يمكن السكان ف

 على الذات دون االعتماد على الدولة وانتظار مشاريعها.
  بتوفير  ،جذب االستثمارات الصناعية واالقتصادية للمناطق والمجتمعات المحلية

فر ألبنائها مزيد من فرص والتسهيالت الممكنة مما يساهم في تطوير تلك المناطق وي
 الشغل.

  مع الجهد الرسمي  ،وربط جهود المجتمع المحلي ،تعزيز روح العمل الجماعي
 49للنهوض بتنمية المجتمعات المتقاربة اجتماعيا وثقافيا.

نذكر أهداف أخرى يستهدفها المجال الترابي من أجل ضمان التنمية  أنكما يمكن 
 الترابية وهي:

  ل للخيرات(رفع مستويات الدخل )محاربة البطالة والتوزيع العاد. 
  ) ترويج ثقافة التعبئة والمشاركة )السياسية والثقافية واالجتماعية. 
  تطوير قطاعات معينة. 
  استهداف فئات محددة. 
   تطوير وتحسين ظروف العيش ومواكبة حاجيات العنصر البشري من خدمات وتكوين

 وإدماج.

 أهداف التنمية الجهويةثانيا: 
 .لتدخالت المقبلة في شتى المجاالتيتناول أهم اوضع مخطط اجتماعي شامل وطموح 

  تفعيل ميكانيزمات التخطيط الجهوي والتي من شأنها فتح باب الحوار والتشاور
والتنسيق بين األطراف المعنية كإطار تشاركي للتدبير الجهوي وخاصة مخططات 

في  المعتمدة واألهدافالتنمية االقتصادية واالجتماعية الجهوية وفقا للتوجهات 
 المخططات الوطنية للتنمية.

  تصاميم جهوية لتهيئة المجال الجهوي. إعدادالعمل على 
  إنعاش االستثمارات الخاصة والمساهمة في مقاوالت االقتصاد ذات الفائدة الجهوية

 والمشتركة .
  تعميق مسلسل الدمقرطة المحلية من خالل تمكين المؤسسات الجهوية من سلطة

 القرار.
 الوظيفي بين الجماعات الترابية في إطار إعادة التوزيع المؤسساتي  ضمان التكامل

 لصالح الجهة.
                                                           

49
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  لقضايا االندماج واستثمار الموارد البشرية كتغييرين استراتيجيين في  األولويةإعطاء
  أي تنمية 

 .50خلق المرافق الجهوية االقتصادية 

 الفقرة الثانية: مرتكزات التنمية الترابية والجهوية
أهداف سياسة إعداد وتنمية التراب الوطني حول إرساء إطار عام لتحقيق  تتمحور

يجب استخدام  األهدافتنمية مستدامة وتنمية اقتصادية فاعلة وعادلة، ولتحقيق هذه 
 وسائل وآليات متعددة وهي:

 التشخيص االستراتيجي الترابي  .1 مرتكزات التنمية الترابيةأوال: 
بكونه طريقة تسمح بتحديد التوافق بين  ،الترابييعرف التشخيص االستراتيجي  

والموارد التي يتوفر عليها لتحقيق تلك األهداف،  ،األهداف المعلنة بالنسبة للتراب
ويستهدف التشخيص االستراتيجي إعطاء االنطالقة لعملية التنمية المحلية وتعبئة 

 .التراب حول نفس المشروع الترابي فاعلي

ائل الموجودة القابلة لالستغالل )المالية والبشرية والتقنية..( وهو يقوم على حصر الوس
وبعبارة أخرى ينبني التشخيص  ،مع تحليل مالئمتها وتوافقها واألهداف المنشودة

الترابي على تحديد األهداف والوسائل التي يتعين توظيفها انطالقا من الرهانات 
 ومنظومة القيم المشتركة بين كل الفاعلين المحليين.

يعتمد التشخيص االستراتيجي الترابي على المقاربة التشاركية، لهذا فإن نجاحه يخضع 
مما يسمح خالل  ،يين والموارد البشرية المتاحة في التراباألساس لدرجة الفاعلين

مرحلة إنجاز مشروع التنمية بتتبع التوافق الحاصل بين األهداف والموارد التي يتوفر 
 استشراف التراب  .1 51عليها الفاعلون.

يقصد به استشراف المستقبل المأمول والممكن للمجال الترابي، أخذا بعين االعتبار 
إمكانياته وإكراهاته اآلنية الحركية الواجب القيام بها في التراب، وفي محيطه على 

 مختلف األصعدة المجالية ورهانات التنمية المترتبة عنها. 

ابي يتميز عن التخطيط بكونه ال يحدد بشكل مسبق، من هذا المنطلق، فاالستشراف التر
ولكنه يوضع من أجل تحديد مختلف السيناريوهات الممكن استغاللها، وإعطاء 
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 .80نزهة الوزاري، مرجع سابق، ص   
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وتطبيق االستشراف الترابي  ،تصورات حول االنتقال نحو التغيرات والتحوالت
 ضروري لثالثة أسباب:

نيزمات أخذ القرار السبب األول: من أجل التحرك بشكل إيجابي على مستوى ميكا
 وذلك باالعتماد على رؤية مستقبلة لتنظيم وتنمية التراب. ،خالل المدى البعيد والقريب

السبب الثاني: تمكين المتدخلين أو الفاعلين من تموقع أفضل لترابهم داخل مفهوم 
االنفتاح والمنافسة، وذلك عن طريق تحديد واختيار محرك التنمية القائم على الموارد 

 اصة بالتراب.الخ

للتنمية على المدى البعيد والتي تمكن  إستراتيجيةالسبب الثالث: تمكين التراب من 
الفاعلين من تكوين رؤية واضحة لطموحاتهم ولألفق المحدد، كما تمكنهم من محركات 

 التنمية الترابية واألولويات المنجزة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

بعة عناصر أساسية تلخص طبيعة وهدف االستشراف الترابي وفي هذا الصدد هناك س
بعد النظر ونظرة واسعة وتحليل عميق واألخذ بالمخاطر والتفكير اإلنساني والرؤية 

 التقطيع الترابي  .2 النظرة المغايرة وأخيرا النظرة الجماعية . أواألخرى 
جهوية  إحداث إلى ،فاداله اإلصالحالترابي جانبا أساسيا من مشروع التقطيع يشكل 
وحدات  إلىتقطيع المجال الترابي  إلىالتي تهدف  اإلدارية، وهو تلك العملية متقدمة

مغرافية واالقتصادية جهات انطالقا من الخصوصيات الدي إلى جغرافية ومجالية أي
الجغرافي لبلورة سياسات عمومية ترابية كون الجهة  اإلطار، وهو يعتبر واالجتماعية

شريكا مباشرا ومميزا  أيأصبحت مؤسسة تحتل مكانة متميزة وفقا ألحكام الدستور 
  52.للدولة في تدبير في تدبير المجال الترابي

 ويتم اعتماد مجموعة من المبادئ في التقطيع الترابي وهي: 

والوظيفية، وسهولة االتصال والقرب، والتناسب  مبدأ الفعالية، مبدأ التراكم، والتجانس
 الذكاء الترابي  .3 والتوازن.

الذكاء الترابي هو المعرفة المتعددة التخصصات التي تساعد على تحسن فهم بقية  
في كنف العاملين في مجال  أداةن تكون ديناميتها، وتهدف من جهة ثانية ألو األقاليم

 النمو المستدام لألقاليم.
                                                           

: دراسة تحليلية الدوات السياسات العمومية الترابية الجهوية على ضوء الجهة في المجال الترابي بالمغربسلطات ، ناصريرتيب   52
 والعلوم السياسية، تخصص الدراسات اإلدارية والمالية، رسالة لنيل الماستر في القانون العام ،2011المقتضيات الدستورية والقانونية لما بعد 

 .20ص، 2015_2014سنة  ،كدالأانونية واالقتصادية واالجتماعية القالعلوم كلية 
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ومن تم فإن أهمية الذكاء الترابي تتجلى في أهدافه التي تتمثل هي األخرى في تحقيق 
عناصر رئيسية:  أربعة، من خالل التنسيق بين األشخاصالتنمية المستدامة ورفاهية 

 وعنصر خامس يتعلق بإدارة المعرفة. –بيئية  –ثقافية  –اجتماعية  –اقتصادية 

لتنمية  إستراتيجيةه بالنجاعة المجالية، يعد ضرورة ما يصطلح علي أوفالذكاء الترابي 
تكون  أنمن طرف الدولة يجب  إعدادهاالمخططات التي يتم  نإمجال، بحيث  أي

مجسدة لتلك النجاعة التي تصب في قالب التنمية الترابية المندمجة والمتوازنة 
 للحكامة االقتصادية. أساسياوالمستدامة والتي تعد شرطا 

الذي  ،عن المجال الطبيعي اتعبير أواسية يمجاال للتجاذبات السيعد والتراب لم 
يجب تدبيره بعقالنية للحفاظ عليه، وتأهيله  ايستوطنه البشر بل أصبح يشكل منتوج

تعامل معه بالذكاء الذي يستحقه، لجعله قادرا على خدمة وظائفه الجديدة، مما يحتم ال
لذي يمكنه من استقطاب وجذب منافع بالشكل ا إمكاناتم تسويق ما يزخر به من ث

 التسويق الترابي  .4 53.اقتصادية
"شكور" بأن التسويق الترابي هو صيرورة تهدف إلى جلب الشركات  األستاذيعرفه 

والمؤسسات إلى مجال معين، وتسهيل أنشطة هذه الشركات والمؤسسات والرقي 
 الشامل من خالل تكوين صورة إيجابية لهذا المجال.

تعتبر الباحثة منى الزاوي التسويق الترابي هو أداة استراتيجية وواسطة بين في حين 
، وهو يعيش فيها، وبين من اعات المحليةالمقاولة والمواطنين أو الزبناء، وبين الجم

أداة لقياس سياسة التنمية المتبعة، مدى صالحية بين هذه السياسات واألشخاص 
، ترابي، نتحدث عن التنمية الحضريةيق الالموجهة إليهم؛ فعندما نتحدث عن التسو

 .المعاشة وعن جودة الحياة

لكي تهدف  وإستراتيجيتهومن هنا تأتي أهمية التسويق الترابي من خالل فلسفته 
باألساس إلى تشخيص واقع المجال وتناقضاته، ومؤهالته الطبيعية والمادية والبشرية 

، ثم السهر على وضع خطط ته، وربطه بواقعه الوطني والدوليوتحديد أولويا
واستراتيجيات للنهوض بالمجال، وتأهيله وطنيا ودوليا وإبراز األولويات، ومتابعة 
المنجزات، والوقوف على األخطاء، واالستعانة بالخطط البديلة أو االحتياطية، 

 54والموازنة بين مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية.

                                                           
لنيل الدكتوراه في القانون  أطروحة ،اقليم الفحص انجرة نموذجا –التنمية الترابية من خالل المشاريع المهيكلة الكبرى  ،شفيق الصنهاجي  53
 .86ص ،2018_2017سنة  ، كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية طنجة ،العام

 .175ص مرجع سابق،  ،رشيد أجالب  54
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 مرتكزات الجهوية المتقدمةثانيا: 
، المنطلق الرئيسي للرؤية الملكية حول 2010يناير  3 لقد شكل الخطاب الملكي ل

المسألة الجهوية التي اقترنت باستيفاء ركائز وشروط تتمثل في الوحدة والتضامن 
 الوحدة:  .1 والتوازن، وانتهاج الالتمركز الواسع. 

تحيل في معناها والتي  ،على وحدة الوطن والتراب، هي التي تنبني يعتبر مبدأ الوحدة
، حيث يجب أن تكون الجهوية الموسعة التشبت بمقدسات األمة وثوابتها ىإلالملكي 

وع روافده الثقافية والمجالية المنصهرة في نتأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بت
 : التضامن .2 .وحدة وطنية موحدة

ة لن التنمية الجهوي أن، ذلك ر الزاوية في الجهوية المتقدمةيعتبر االلتزام بالتضامن حج
نبنت على التعاون والتالحم بين المناطق في ا إذا إال، تكون متكافئة وذات بعد وطني

 : التوازن .3 مغرب موحد. إطار
، العمل على تفادي تداخل مكانياتلتناسق في الصالحيات واإلويراد باعتماد التوازن وا

 : انتهاج الالتمركز الواسع .4 .ية والسلطات والمؤسساتعات الترابتضارب االختصاصات بين مختلف الجما أو
وهو تبني قاعدة ال تركيز لثوابت الدولة والتي ستجعل المصالح المركزية ملزمة 

 55ممكن من الصالحيات للمصالح الالممركزة. بتفويض أكبر قدر
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التنمية الترابية التقائية واستقاللية أجهزة وآليات المبحث الثاني: 
 .والجهوية

غياب برمجة ومخططات لدى  أن ،أبانت التجارب الجهوية السابقة لسنوات متعددة
قائمة على دراسات دقيقة، تحصر  ،معظم الجماعات الترابية بصفة عامة ببالدنا

المتاحة والمستقبلية، يحول دون االستغالل  اإلمكانيات إلىالترابية استنادا  األولويات
كل محاولة  وإفشالمما يعني عرقلة كل جهد تنموي  للموارد المالية المحدودة، األمثل
قد تعتبر من قبل  أمورعلى  واإلنفاقر الطاقات دق التنمية المتوازنة، وبالتالي هلتحقي

 56التنموية و تحقيق مشاريع. األولويات

 الذي و 2011 سنة دستور بموجب المغرب في الالمركزي النظام إصالح تعزز قد و
 مجموعة على نص و األخرى الترابية الجماعات و للجهات منه التاسع الباب خصص

 الفصل في خاصة المجال هذا في المستجدات من
57

 نهأ على ينص الذي منه 136
 التضامن، و التعاون على و الحر التدبير مبادئ على الترابي و الجهوي التنظيم يرتكز

 التنمية في مساهمتهم من الرفع و شؤونهم تدبير في المعنيين السكان مشاركة يؤمن و
 من مجموعة عرف بالمغرب الالمركزية مسلسل بأن يتضح وهكذا ،المندمجة البشرية

 كافة لتشمل الترابية الجماعات اختصاصات توسيع إلى فعال أدت التي التطورات
 تحديات أمام األخيرة هذه جعل ما هو و المحلي، العام الشأن بتدبير المرتبطة الميادين
 58.التنمية بتحقيق يتعلق فيما السيما جسيمة مسؤوليات و كبيرة

ن االختالالت والمعيقات مجموعة م نكشف ع ،إن واقع حال المجال الترابي المغربي
كانت التفاوتات  وإذاناجحة التوقع وفعالية التدبير،  إعداددون نهج سياسة  حالتالتي 

تأتي  ،الجهوية التي جاءت كنتيجة لقصور المعايير المعتمدة في عملية التقطيع الترابي
بضعف السياسة المتبعة  األسبابنربط كل  أنال يمكن  فإننافي مقدمة هذه االختالالت، 

التراب سياسة توقعية على المدى  إعدادسياسة  نإفي مجال التنظيم والتقسيم الترابيين، 
الكفيلة بمواجهة كل  اتخططمتعمل على وضع  أنالطويل، كان من المفروض منها 

  59االحتماالت.
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ماستر تدبير الشأن العام  لتحقيق التنمية الجهوية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كآليةسعاد الكحيلي، التعاون والتضامن   
 .59، ص 2013-2012السنة الجامعية ، طنجة، علوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةال المحلي،

57
(، بتنفيذ  نص الدستور، 2011يوليو  29) 1432شعبان  28الصادر بتاريخ  1.11.91من الدستور، ظهير الشريف رقم  136الفصل   

 .2011يوليو  30، الصادرة في مكرر 5964الجريدة الرسمية عدد 
58

 تحليلية، رسالة دراسة المالية اإلستقاللية وإكراهات التدبيرية اإلختصاصات توسيع بين بالمغرب الترابية الجماعات، السعداني الدين نور  
 واالقتصادية القانونية العلوم كلية الخامس محمد والمالية، جامعة اإلدارية الدراسات العام، تخصص القانون في الماستر دبلوم لنيل

 .4، ص 2015_2014السنة الجامعية  الرباط، ،أكدال – واالجتماعية
 .59ص مرجع سابق، سعاد الكحيلي،   59
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الترابية لتحقيق التنمية  واآللياتسنحاول من خالل هذا المبحث التحدث عن إلتقائية 
ة الترابية الجهوية أدوات تنفيذ السياسات العموميعن ب األول(، بينما سنتحدث لالمط)

 .في )المطلب الثاني(كراهات التنمية والعوائق واإل

 

 الترابية لتحقيق النتمية واآللياتاألجهزة  إلتقائية :األولالمطلب 
متطلبات التنمية الترابية والبحث عن مقاربة دقيقة لحل المشاكل الجهوية والمحلية  إن

التي تملك نظرة واقعية وشاملة حول المعطيات  واإلداريةمن طرف السلطة السياسية 
البشرية والتقنية، حتمت عليها البحث عن مسلسل تدريجي لعدم التمركز مع أسلوب 

، جام المطلوب بين مختلف المتدخلينالتنسيق يكون أفقيا وأكثر امتدادا حتى يحقق االنس
كاليف وتفادي التدخالت نفسها، من أجل ربح الوقت وتخفيض الت أنواعوبين مختلف 

ومهما وضع من تصورات مثالية لمالمح الجهوية المرتقبة،  ،تضارب االختصاصات
لم  إذاالمعلقة عليها  األهداففلن تعرف النجاح المطلوب، ولن تذهب بعيدا في تحقيق 

لهذا فالمجال  60،تواكب وتدعم بال تمركز حقيقي، وفعلي وواسع وله سلطة التقرير
من أجل تحقيق التنمية الترابية مع ضمان  ،ن كثرون ومتدخلوتدخل فيه فاعلالترابي ي

جل أتقوم باستخدام عدة آليات من  األجهزةوهذه  ،(األولااللتقائية فيما بينهم  )الفرع 
في التنمية  األجهزةتحقيق هذا الهدف المنشود )الفرع الثاني( وهنا يتقاطع دور هذه 

 الترابية والجهوية.
 

 تحقيق التنمية الترابية والجهوية آلياتالتقائية : األولالفرع 
للديمقراطية  األولىتراكمت لديه التجارب والنتائج  أنالمغرب اليوم، بعد  إن

والالمركزية، قد بلغ مستوى من النضج يؤهله لولوج مرحلة جدية لترسيخ الديمقراطية 
التي ستوظف التعاقد والتعاون والشراكة الالمركزية كأساس لرسم أهم مالمح  ،المحلية

التحوالت التي عرفتها الالمركزية بالمغرب، وقنطرة عبور نحو تخفيف العبء عن 
تتراجع عن أداء وظائفها االجتماعية واالقتصادية، وفتح المجال  أصبحتالتي  ،الدولة
 لين االقتصاديين. المقاوالت، واقتصاد السوق والفاع أمام

نظرا للعجز المالي الذي أصبح يواجه الدولة وبعض جماعاتها الترابية، وضعف و
ية التعاون والشراكة كآلية لتنم إلىخبراتها في مجال التدبير والتسيير، لذا تم اللجوء 

 والمحلية. األجنبيةيق االستفادة من الخبرات قدرات الجماعات الترابية عن طر
                                                           

العدد الرابع، سنة  ، مجلة العلوم القانونية الدراسات الدستورية والسياسية،الخطب الملكية كإطار مرجعي لالتمركز الواسع ،أجالبرشيد   60
 .231ص ، 2016
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:  التعاقد كآلية بين الدولة والجهة في ممارسة االختصاصات المشتركة األولىالفقرة 
 لتحقيق التنمية 

تمارس االختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من 
، والتعاقد 111.14من القانون التنظيمي للجهات  62الدولة أو بطلب من الجهة المادة 

بين الدولة والجهة أصبح يكتسي أهمية بالغة من إنجاز مجموعة من البرامج التنموية، 
تعقد الظروف االقتصادية واالجتماعية والى التغير الذي عرفته وظيفة  إلىبالنظر 

تدبير المجال الترابي بالمغرب، ذلك أن الدولة لم تعد تحتكر المسؤولية لوحدها في 
ية الترابية، في حين ظهر إلى السطح دور فاعلين آخرين ويطالبون تحقيق التنم

تغيير لى عالقرارات الترابية، وهذا ما دفع بإشراكهم في اتخاذ القرارات وخاصة 
 ،، ومن جهة ثانية، فإن أي فاعل في تدبير المجال الترابيطبيعة األدوار المعترف بها

ل المشاكل المطروحة، وأمام هذه ال يمكنه لوحده وال يملك الوسائل الضرورية لح
المعطيات بات من الضروري في االعتماد على آلية التعاقد بين الجهة والدولة في 

. وتعد آلية ة والجهةتدبير المجال الترابي وممارسىة االختصاصات المشتركة بين الدول
لتعاون التعاقد بين الدولة والجهة من بين اآلليات القانونية األكثر مالئمة لتحقيق ا

إلنعاش  األطرافوتوحيد الجهود عبر توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتعبئة كل 
التنمية االقتصادية، وتجد آلية التعاقد بين الدولة والجهة مبررها في كون الجهة تتمتع 

نص على أن  2011بالشخصية االعتبارية، فالدساتير السابقة والدستور الحالي لسنة 
عات الترابية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي الجهة وباقي الجما

ين الدولة منح الجهة فرصة التعاقد بينها وب إمكانيةواإلداري، ومن نتائج هذا االعتراف 
 61.لتدبير المجال الترابي

 
 الفقرة الثانية: التعاون كآلية لتحقيق التنمية الترابية والجهوية 

الجتماعية، ال الترابي وتحقيق التنمية االقتصادية وا لكي تقوم الجهة بتدبير مجالها
حيطها الداخلي، بل إنها مطالبة بالتعاون مع باقي الوحدات يجب أن تنفصل عن م

الترابية داخل المجال الترابي الجهوي، وسواء كان هذا التعاون بين الجهة وباقي 
فق ذي فائدة عامة، الوحدات الترابية إلنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة أو لتدبير مر

فهو يعد أسلوبا يسمح بتحقيق منجزات ال تستطيع الجماعة الترابية بمفردها القيام بها 
وخاصة الجماعات الترابية الفقيرة، وبالتالي فهو وسيلة للتغلب على ضعف 

 ، وتقليص حجم مشاكل الجماعة الترابية المعنية.اإلمكانيات
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مية الجديدة صالحيات الدخول في عالقات منحت المقتضيات الدستورية والتنظيفقد 
، وذلك عن طريق إبرام األخرىقصد التعاون بين الجهة وباقي الوحدات الترابية 

 اتفاقيات بين جماعات ترابية أو القيام بإحداث مجموعة جماعات ترابية.

 اتفاقيات التعاون بين الجهة وبين باقي الجماعات الترابية  إبرامأوال: 
تبرم فيما بينها اتفاقية  أن ،الترابية في إطار االختصاصات المخولة لها يمكن للجماعات

 إحداث إلىال يقتضي اللجوء  ،نجاز مشروع أو نشاط  ذي فائدة مشتركةإجل أمن 
شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، وتحدد هذه االتفاقية، على وجه 

حساب  أو، ويتم اعتماد ميزانية رد التي يقرر كل طرف تعبئتهاالخصوص الموا
نشاط  أوالجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع  إلحدىخصوصي 
 التعاون.

 ،األخرىهة وباقي الجماعات الترابية اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الج إبرامويدخل 
ون من القان 99حيث نصت المادة  ،ضمن الصالحيات األساسية للمجلس الجهوي

على أن المجلس الجهوي يتداول في قضايا اتفاقيات التعاون والشراكة  ،التنظيمي للجهة
مع القطاع العام والخاص، ويتداول أيضا في اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع 

المقتضى الذي كرسته المقتضيات نفس وهو  62أجنبية، أوجماعات ترابية وطنية 
، ونصت عليه أيضا مقتضيات القانون التنظيمي بالعماالت واألقاليمية المتعلقة التنظيم

 للجماعات.

من خالل ما سبق يالحظ على أن المشرع خول لكل من الجهات وباقي الجماعات و
مكانية القيام بإبرام اتفاقيات التعاون من أجل تدبير المجال الترابي إ ،األخرىالترابية 

وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما يكون الهدف أيضا من هذه االتفاقيات هو 
إلى أن هذه االتفاقية تشكل أداة  باإلضافةالتغلب على إشكالية تمويل البرامج التنموية، 

الجماعات الترابية، كما تساعد ن الجهة وباقي صاصات بيتداخل االخت إشكاليةللحد من 
هذه االتفاقيات الجهة في الحد من الفوارق االقتصادية واالجتماعية بين باقي الجماعات 

التي تخضع إلى نفوذها الترابي عبر القيام ببرامج التنمية االقتصادية  ،الترابية
 63واالجتماعية في هذه الجماعات الترابية.

 مجموعة جماعات ترابية داثثانيا: إح
مجموعة جماعات ترابية وسيلة وأداة للتعاون وتنظيم العالقة بين الجهة  إحداثيعد 

وباقي الوحدات الترابية في تدبير المجال الترابي، وتتميز هذه الوسيلة عن باقي أدوات 
، واإلداريعتبارية واالستقالل المالي ألخرى، بكونها تتمتع بالشخصية اإلالتعاون ا
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 إحداث، ويتم بير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعةنجاز عمل مشترك أو تدإ إلىوتهدف 
هذه الوسيلة بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد موضوع 

 المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة.

بقرار للسلطة  إليهامجموعة الجماعات الترابية أو االنضمام  عن تكوين اإلعالنويتم 
الحكومية المكلفة بالداخلية بعد االطالع على المداوالت المتطابقة لمجالس الجماعات 
الترابية المعنية، ويتم تسيير مجموعة الجماعات الترابية من طرف مجلس يحدد عدد 

ة، وتمثل هذه الجماعات الترابية في أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلي
مجلس المجموعة حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على األقل لكل جهة من 

 الجهات المعنية.
حد ركائز إقامة الالمركزية الحقيقية وذلك أمجموعة الجماعات الترابية  إحداثويعتبر 

البرامج التنموية من خالل اعتبارها من جهة كبديل لتدخل الدولة في انجاز المشاريع و
الترابية، ومن جهة ثانية كونها مؤسسة عمومية فهذا يسمح لها بالبحث على موارد 

ومساعدات الدولة لها،  إمداداتمالية من أجل تغذية ميزانيتها، وهذا يجعلها ال تنتظر 
المالية لممارسة النشاط  أو اإلداريةمما سيمنحها نوعا من االستقالل سواء من الناحية 

 ست من أجله.تأس الذي

هو أداة إلشراك الجهة وباقي الجماعات  ،مجموعة الجماعات الترابية إحداثفإن 
كراهات التي تقف عائقا أمام تنفيذ بير المجال الترابي، ومواجهة اإلالترابية في تد

فأي جماعة ترابية مهما كانت وضعيتها المالية ومستوى  ،البرامج والمشاريع التنموية
غالبا ما تصطدم  إذرية فإنها ال يمكن أن تحقق التنمية بشكل فردي، مواردها البش

بمعيقات ليست بالضرورة بشرية ومالية، وهذا األمر يتطلب تضافر مجهود مجموعة 
 مجال ترابي معين. إلىمن الجماعات الترابية المنتمية 

 التنمية الترابية والجهويةالفقرة الثالثة: الشراكة كآلية لتحقيق 
إلنجاز عمل  أكثر أوالشراكة هي عبارة عن إطار منظم للعالقات بين طرفين شريكين 

ن مضمون هذه الشراكة يحدد بوضوح التزامات كل طرف إأو مشروع معين، حيث 
ين بتفاق عن طريق التفاوض ، ويتم االتنفيذ وتقويم ما تم االتفاق عليهفيما يخص 
وقيع عليها من طرف لتزامات يتم الت، وحينما يحدث التوافق حول هذه االاألطراف

كة بتنفيذها والوفاء ، هذا التوقيع يلزم األطراف الموقعة على الشرامختلف الشركاء
 64.بالتزاماتها
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الف مضامينه وحقوله وعليه فإن مفهوم الشراكة يمكن تصنيفه لعدة مجاالت نظرا إلخت
، الدولي أو، إذ يميز الباحثون بين الشراكة في إطار القانون الوطني وتعدد أطرافه

إال أن التوجهات  ،والشراكة بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص
الحالية في مجال التدبير التنموي للمجال الترابي تتجه أساسا نحو إقامة شراكات بين 

في ما بين الجماعات الترابية فيما بينها وذلك  أو، الجماعات الترابية والقطاع الخاص
على صعيد  أولما توفره هذه الشراكة من مزايا على مستوى نجاعة البرامج المقترحة 

على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وقد اهتم المشرع المغربي  أو األرباحتحقيق 
ة النصوص كثيرا بأسلوب الشراكة بحيث نجده ينص عليها في قوانين مختلفة، خاص

المنظمة للجماعات الترابية، فنص القانون التنظيمي للجهات في  األساسيةالتنظيمية 
تبرم فيما  أناالختصاصات المخولة لها  إطارعلى انه يمكن للجهات في  163المادة 
اتفاقيات الشراكة من اجل انجاز مشروع ذي فائدة  أخرىمع جماعات ترابية  أوبينها 

 أوشخص اعتباري خاضع للقانون العام  إحداث إلىجوء مشتركة ال يقتضي الل
رد التي يقرر كل طرف تعبئتها من ، كما تنص اتفاقية الشراكة هاته على المواالخاص

 65.النشاط المشترك أونجاز المشروع إجل أ

تكون تنمية  أنالتنمية المحلية كي تكون ناجعة عليها  نإسبق يمكن القول  من خالل ما
 أنتشاركية مؤطرة ضمن منظور الحكامة، ولكي تكون هذه التنمية تشاركية عليها 

تكون شاملة لجميع الشركاء التنمويين، وان أهم هؤالء الشركاء الذين يجب أن يساهموا 
في العملية التنموية على الصعيد المحلي على الخصوص هم الفاعلون الذين يمثلون 

 66.المجتمع المدني
 تعزيز الديمقراطية المحليةفقرة الرابعة: ال

ألخيرة إذا كانت المؤسسات واألجهزة الجهوية ترتبط بفكرة ممارسة الحكم، فإن هذه ا
بحيث يحتكر المركز ممارسة  : األولى هي أطروحة الهيمنةتدور حول أطروحتين

ممارسة والثانية تشاركية بحيث يقتسم المركز مع الجماعات الترابية األخرى  ،الحكم
، الشيئ الذي أجهزة تتولى تدبير الشأن الجهوي الحكم وذلك بالتنصيص دستوريا على

، مراعاة تحقيق الديمقراطية المحلية على مستوى هويةدفع باللجنة اإلستشارية للج
، عية الديمقراطية للمجالس الجهوية، عبر تقوية التمثيلية والمشروالجهويالتدبير 

ة والمشاركة في تدبير جيعا للنساء على ولوج الوظائف التمثيليواعتماد مقاربة النوع تش
، وإلى تنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع في التدبير شؤون الجهة
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، وتكريس جهوية ديمقراطية تعزز مبادئ الديمقراطية المحلية الجهوي كآلية تشاركية
 67.الجوهر

آلليات تختلف والهدف واحد وهو تحقيق من خالل دراسة مختلف اآلليات نالحظ أن ا
التنمية الترابية والجهوية، هنا تظهر التقائية هذه اآلليات وتقاطعها مع كل الفاعلين 

 والمتدخلين من خالل كل الوسائل باالعتماد على  التخطيط والمقاربة التشاركية.
 

 حقيق التنمية الترابية والجهوية : تعدد المتدخلين لت الثانيالفرع 
، ولكن بمصالح واألطرافيتداخل فيه عدد من الفاعلين  المجال الترابي يعد فضاء إن

المناسب واألكثر إجرائية لتنفيذ السياسات العمومية  اإلطاروطموحات مختلفة، كما أنه 
وتتبعها على كل المستويات، باعتبار أن التراب المحلي يعتبر مرجعية لتطوير 

ترتبط تنمية المجاالت  إذدبير الشأن العام المحلي، منظومة الحكامة وتطوير آليات ت
الترابية بقدرة الفاعلين المحليين على ابتكار أساليب جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة 
والضغط الكبير الذي تعرفه المدن والتجمعات السكنية، أساليب تقطع مع التدبير 

لمحلية موجه بتقنيات الذكاء الكالسيكي وتؤسس لقواعد تدبير استراتيجي للدينامية ا
 68.الترابي

 الفقرة األولى: ممثلو السلطة المركزية

 العامل  / أوال: مؤسسة الوالي
فقد  ،لقد كانت دائما للوالة والعمال مكانة محورية في تدبير قضايا الشأن العام والتنمية

وضع المشرع رهن إشارتهم مجموعة من اآلليات للعمل لضمان القيام بالتنسيق 
غير  اإلدارات أوالمركزية  اإلدارةوإنجاح سياسة الالتركيز، سواء في عالقتهم مع 

الالممركزة، ألن غياب التنسيق يؤثر  اإلداراتتنظيم وتسيير  إطارفي  أوالممركزة 
 69.تفقد االنسجام ويصعب تحقيق االلتقائيةعلى السياسات المتخذة وبالتالي 

على: "يمثل والة الجهات  األولىفي فقرته  2011من دستور  145نص الفصل لقد و
السلطة المركزية في الجماعات الترابية"، كما ينص في  واألقاليموعمال العماالت 
وتنفيذ النصوص "يعمل الوالة والعمال، على تأمين تطبيق القانون،  فقرته الثانية على:

من خالل هاتين الفقرتين يوضح المشرع الدستوري مهام  70التنظيمية ومقرراتها...".
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والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم، باعتبارهم من جهة ممثلين للسلطة المركزية 
 71.ومناديب للحكومة من جهة ثانية

مستوى جماعة  إلىالجهوي كفضاء للتنسيق بعدما ارتقت الجهة  اإلطارلقد أصبح 
، مما يسمح لها بتركيز أفضل للمصالح غير  2011ترابية بمقتضى دستور 

 األكثرالالممركزة، وبالتالي فهي مؤهلة لقيادة عملية التنسيق فقد أصبحت المجال 
نظرا لما تتيحه من إمكانية لتجميع الثروات  ،مالءمة للسياسات االقتصادية واالجتماعية

والمناطق والتنسيق بين مختلف الخطط والبرامج  األقاليمالمتواجدة على صعيد 
االقتصادية واالجتماعية المحلية والمخططات الوطنية، وذلك من شأنه أن يحقق نموا 
اقتصاديا واجتماعيا لكافة المناطق والجهات، وبالتالي محاربة االختالالت والتباينات 

 االقتصادية واالجتماعية.

مركزية الال لإلدارة، وستتيح مجاال مفضال لسياسة عدم التمركز وباعتبار الجهة تشكل
مراقبة وتأمين استمرارية أنشطة مصالحها غير الممركزة ليس فقط عن طريق 
مندوبيها الجهويين، وإنما أيضا عن طريق العامل كممثل للحكومة من جهة وباعتباره 

لتنسيق بين على ضمان اوقائما  ،مسؤوال عن تنفيذ القرارات الحكومية من جهة أخرى
تجد في شخصه المجالس الجهوية والعماالت  أنوالذي يجب  ،مختلف أنشطة المصالح

خير مخاطب مباشر لها، األمر الذي يقتضي التحديد الدقيق والواضح  واألقاليم
 للمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الوالة والعمال تحقيقا للنجاعة والفعالية. 

من  230لكل هذا تركت المقتضيات القانونية لرئيس الحكومة بموجب المادة  باإلضافة
تعيين والة الجهات أمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل  111.14قانون 

االجتماعي وصرف نفقاته، وال تخفى على أحد أهمية هذا الصندوق ودوره في سد 
ا يرأس والي الجهة م، كاألساسيةالعجز في مجال التنمية البشرية والبنيات التحتية 

من نفس القانون لجنة تقنية تناط بها مهام تشخيص العجز المسجل  230بموجب المادة 
ولويات المحددة داخل كل برامج التأهيل االجتماعي حسب األ داخل الجهة وإعداد

 72.قطاع
 المركزية  لإلدارةثانيا: المصالح الالممركزة 

حددت المادة الرابعة من الميثاق الوطني لالتمركز أنواع المصالح الالممركزة في 
المركزية على مستوى الجهة  لإلداراتالترابية الممثلة  اإلدارية"التمثيليات أو البنيات 
مشتركة  أوسواء كانت تابعة لقطاع  وزاري معين،  اإلقليم أووعلى مستوى العمالة 
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البنيات وأيا كانت  أوما كان شكل تنظيم هذه التمثيليات أكثر، كيف أوبين قطاعين 
 73.من نفس المرسوم 9مسمياتها"، وهذا ماقامت بالتأكيد عليه المادة 

 المصالح الالممركزة: أنواع 
القطاعية نظرا واعتبارا  اإلداريةالقطاعية: تسمى التمثيليات  اإلداريةالتمثيليات  -1

ذه المصالح تعرف بأنها تنتمي لقطاع حكومي لحجم وتنوع المهام المنوطة بها، وه
واحد، ولكنها تبقى مستقلة عن بعضها البعض وتظل تابعة للمركز وتحدث التمثيليات 

الجهوية القطاعية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب مرسوم كما تحدث  اإلدارية
جب قرار القطاعية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمو اإلقليمية اإلداريةالتمثيليات 

 74.للسلطة الحكومية المعنية

المشتركة: هذه التمثيليات تكون مشتركة بين قطاعين وزاريين  اإلداريةالتمثيليات  -2
 أوالجهة  على مستوى إحداثها أن، حيث  األهدافوتكون متناسقة ومتكاملة  أكثر أو

 أوتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي  إلىيهدف  اإلقليم أوالعمالة 
، وذلك من اجل تنميط مناهج عملها وضمان حسن  اإلقليم أوعلى مستوى العمالة 

، واالرتقاء بجودة الخدمات العمومية التي تقدمها نسيق بينها وتحسين فعالية أدائهاالت
ئل دأ التعاضد في الوساترشيد النفقات العمومية من خالل اعتماد مب إلى باإلضافة

 75.مختلف التمثيليات المشتركة نالمادية والبشرية وتقاسمها بي

 : الدائمة والمؤقتة اإلداريةالبنيات  -3

البنيات  2005دجنبر  مالدائمة: حسب المادة الثانية من مرسو اإلداريةالبنيات   - أ
المديريات  –الدائمة التي تكون المصالح الالممركزة هي )المديريات الجهوية  اإلدارية
 المصالح ( – اإلقليمية

مؤقتة إلنجاز  إداريةبنيات  إحداثالمؤقتة: يمكن عند االقتضاء  اإلداريةالبنيات  - ب
عليها وتسييرها ومراقبتها بقرار للوزير المعني تؤشر  واإلشرافمشاريع ومهام مؤقتة 

والسلطة الحكومية  اإلدارةلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث عليه الس
 المكلفة بالمالية.

 اختصاصات المصالح الالممركزة: - ت
 15وتحدد اختصاصات المصالح الالممركزة على المستوى الجهوي بمقتضى المادة 

هذه المصالح تسهر على تدبير المرافق الجهوية  إنحيث  ،من مرسوم الالتمركز
وتنفيذ البرامج  إعدادفي  واإلسهامالتابعة للدولة إضافة تنفيذ السياسات العمومية 
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والمشاريع العمومية المبرمجة على صعيد الجهة، وكل هذه االختصاصات الممنوحة 
 .العملبها  للمصالح الجهوية تمنح مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري

 واألقاليم بوالة الجهات وعمال العماالت ثالثا: عالقة المصالح الالممركزة للدولة
تبرز هذه العالقة من خالل مايقوم به الوالة والعمال باعتبارهم ممثلين للسلطة 
المركزية، بتنسيق أنشطة المصالح الالممركزة، والسهر على حسن سيرها، كما 

والمشاريع وضمان انسجامها وتناسقها وأيضا اتخاذ  يشرفان على تحضير البرامج
جميع التدابير الالزمة لتنفيذ المصالح الالممركزة للدولة لمهامها وااللتزامات الملقاة 

 76.على عاتقها، وقيامها بإنجاز البرامج والمشاريع

 رابعا: عالقة المصالح الالممركزة للدولة بالجماعات الترابية وهيئاتها والهيئات
 .األخرىمؤسسات وال

من أجل مواكبة التنظيم الترابي الالمركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، تتولى 
 إشرافالمصالح الالممركزة للدولة، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت 

 حسب الحالة، ممارسة المهام التالية: اإلقليم أوعامل العمالة  أووالي الجهة 
  أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها و المؤسسات تقديم كل

والمقاوالت العمومية ذات االختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير 
 مرفق عمومي.

  الشراكة الفعالة مع الجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات  أسسالعمل على إرساء
سيما عن الترابي في مختلف المجاالت، وال الختصاصوالمقاوالت العمومية ذات ا

مع التقيد  ،خاصعقود باسم الدولة، بناءا على تفويض  أوطريق إبرام اتفاقيات 
 بالتوجهات العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية الجهوية المعتمدة.

 .المساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيئاتها 
 وال إليهابية وهيئاتها في ممارسة االختصاصات الموكولة مواكبة الجماعات الترا ،

مشاريعها االستثمارية وتمكينها من كل أشكال المساعدة  أونجاز برامجها إسيما في 
 77.الالزمة

 على المستوى الترابي والجهوي المتدخلون في التنمية الجهوية  الفقرة الثانية:
الجهة المعنية، و ،الدولةوهم:  متعددوني ميدان التنمية الجهوية ن فيالمتدخل إن

الجماعات الترابية  ، المؤسسات والمقاوالت العمومية،اإلداريوإدارات عدم التمركز 
ن عن طريق تقديم العرائض، وموعة الجهات، المواطنات والمواطن، مجاألخرى

، شركات التنمية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريعالجمعيات عن طريق تقديم العرائض، 
                                                           

 .من نفس المرسوم  26المادة  76 
 من نفس المرسوم 36المادة  77



 

 

38 

الجهوية المحدثة، إدارة الجهة، أطراف اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجهة والغير، 
وسنحاول التطرق لبعض ، االجتماعي والتضامن بين الجهات صندوقي التأهيل

 .المتدخلين

 : الجماعات الترابية والجهة كفاعل  في التنمية أوال
للجماعات الترابية بدءا بالجهة مرورا بمجالس لقد أعطيت صالحيات هامة وواسعة 

، فيما يخص برامج التنمية، إذ حظي ترابيةالعماالت واألقاليم وصوال إلى الجماعات ال
موضوعها بأولوية قصوى وذلك بتكريس تلك األولوية على عدة مستويات من 

 النصوص القانونية: الدستور والقوانين التنظيمية.

و التنمية الجهوية سنركز على الجهة دون الصنفين وألن موضوعنا األساسي ه
 اآلخرين أي العمالة أو اإلقليم والجماعة.

 139و 136في الفصول التالية  2011وردت التنمية  في الدستور الحالي دستور 
على توجيه  ا التكريس على شيء، فإنما يدلن دل هذإ، و146و 145و 143و 142و

جل االنكباب أمن  ،بية لالنخراط الكامل والقويدعوة قوية وصريحة للجماعات الترا
على وضع مخططات للتنمية الجهوية والمحلية كأولوية في جميع المجاالت بما يضمن 

كي تتحول ترابية، تنمية متوازنة وشاملة لكل الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات ال
 إلى ورش كبير ومفتوح قاعدته األساسية تحقيق التنمية.

لقد وقع النص على اختصاصات  111.14ة للقانون التنظيمي للجهات رقم وبقراء
 82.78و  81و 80و 46و 28و 5الجهة  في مجال التنمية في عدة مواد وهي: 

 .البيئية-الثقافية–االجتماعية  – وأنواع التنمية هي االقتصادية

وأهم هذه ، وأنواع االختصاصات هي ثالثة اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة
 االختصاصات التنموية هي: 

 التنمية الجهوية يمتد لست سنوات وضع برنامج. 
  لألنشطةالتنمية االقتصادية: وذلك بدعم المقاوالت الموجودة بالجهة  وتركيز وتنظيم 

 الجهة الجهوية وتنظيمها؛.. أسواق  وإنعاشاالقتصادية بالجهة، 
 التنمية القروية والنقل. 
  والبيئيةالتنمية الثقافية.  
 79 .التنمية االجتماعية 

                                                           
78

المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو  7، صادر 1.15.83ظهير شريف رقم   
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والتنمية الجهوية المراد بلوغها في إطار الجهوية المتقدمة تتطلب تبني إصالحات 
جوهرية داخل الجهاز اإلداري للدولة، تتكرس بتفعيل مبدأ التدبير الحر الذي يتطلب 

ماعات مراجعة العالقة بين اإلدارة المركزية والجماعات الترابية من جهة، وبين الج
رابية فيما بينها من جهة أخرى، ويستوجب تقوية اختصاصاتها وإعادة توزيعها على تال

النحو الذي يمنح للجماعات حرية كاملة لممارسة حق المبادرة في كل مسألة تهم الشأن 
الجهوي، فصالحيات الجماعات الترابية يجب أن تكون مستقلة وشاملة، ومحددة 

 80.راقبة قضائياومنظمة قانونا بشكل واضح وم

 : المراكز الجهوية لالستثمار كإطار لتحقيق التنمية ثانيا
بأن التنمية والديمقراطية تبنى بالجهة وليس المركز، تم االستمرار  اإليمانانطالقا من 

 في نهج الخطوات والتدابير ذات البعد المحلي  والالمتمركز. 

ولرفع  ،االقتصادية واالجتماعيةوبالنظر للدور المحوري لالستثمار كقاطرة للتنمية 
التي ظلت عالمة سوداء في التصنيفات الدولية لفرص  ،والتنظيمية اإلداريةالعراقيل 

مراكز جهوية  إحداثاالستثمار بالمغرب ووضع تحفيزات جبائية مشجعة، تم 
في  2002يناير  09بتاريخ  آنذاك األولالوزير  إلىلالستثمار بعد الرسالة الموجهة 

 التدبير الالمتمركز لالستثمار.موضوع 

المهمة التي لعبت، والزالت  اآللياتويعتبر مفهوم التدبير الالمتمركز لالستثمار إحدى 
تحفيز االستثمار  إلىتلعب أدوارا طالئعية في مجال السياسات االقتصادية الهادفة 

 رةاإلداويقصد به مجموعة التدابير الالزمة للقضاء على جمود  ،وتبسيط آلياته
وتكسير الحواجز المعيقة لالستثمار، وذلك عبر تحويل عملية اتخاذ القرار  االقتصادية،

 81.المحيط، مما يسمح بخلق دينامية أفضل وفعالية أمثل إلىاالقتصادي من المركز 
 إحداث لالستثمارالذي يتعلق بإصالح المراكز الجهوية  47.18هذا وجاء في قانون 

"تحول المراكز الجهوية لالستثمار األولىاللجان الجهوية الموحدة لالستثمار في المادة 
مؤسسات عمومية تتمتع  إلىحيز التنفيذ  إلىالقائمة في تاريخ دخول هذا القانون 

بتحويل  اإلصالح بالشخصية االعتبارية  واالستقالل المالي"، يالحظ من خالل هذا 
 اإلدارةومية فهو من أجل تحقيق استقاللية فعلية عن مؤسسات عم إلىهذه المراكز 

 الترابية. 

"تتولى المراكز كل  ( نصت على:47.18في نفس القانون ) 4وبالنسبة للمهام فالمادة 
واحد منها في حدود نفوذه الترابي المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية 

                                                                                                                                                                                                 
مطبعة  ،الجماعات المحلية واألقاليمالمستقبلية وتحديات التنمية المستدامة الجهات العماالت  األفاقالجماعات الترابية  ،عبد العزيز اشرقي 79

 .163ص  ،2016طبعة  ،يضاءالنجاح الجديدة الدار الب
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صعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة االستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على ال
 ت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.للمقاوالت ال سيما المقاوال

وخالصة القول من خالل دراسة هؤالء الفاعلين والمتدخلين في المجال الترابي نالحظ 
هناك التقائية من حيث البرامج التنموية ، وذلك يظهر من خالل وحدة الهدف بحيث  أن
دخلين هدفهم واحد وهو تحقيق التنمية على مستوى المجال الترابي وذلك جميع المت أن

 باستخدام عدة آليات من تسويق ترابي وذكاء ترابي ومقاربة مندمجة وتشاركية.
 

ة وعوائق ة الترابية الجهويتنفيذ السياسات العمومي أدوات المطلب الثاني:
 التنمية كراهاتإو
 تتبنالتي  الدول من المغربو ،التدبيرية اآلليات من الجهوية مركزيةالال بناء بعد

 ينمو الذي ومحيطها الدولة بين التوازن خلق على القائم الجهوي الالمركزي النهج
 لترسيخ المحفزة التنمية لشروط ويستجيب مؤسساتي، صرح بناء خالل من ويتعالى
 المالي باالستقالل تتمتع محلية جماعة الجهة من تجعل التي المحلية الديمقراطية مبادئ

 تنبني التي والجهوية الترابية التنمية بلورة على القدرة لها متجانسة وكوحدة واإلداري،
 واالجتماعية االقتصادية التنمية مجاالت في والتنسيق التشاور الحوار، منتظمات على
 . الثقافية ثم
 خالل من يالحظ وهذا كراهات،اإل بفعل صوريا ظل الديمقراطي النهج هذا لكن

 تهم قد التي األساسية والتجهيزات والساكنة الجهات تعرفها التي والفوارق التباينات
 مواجهة في التحكم عن الدولة عجز الى أدى الذي الشيء والصناعي، الخدماتي القطاع
 في الالمركزية جعل مما الجهوي، التنموي للعمل المبطلة والمشاكل كراهاتاإل حدة
 . ناقصة بتنمية مقيدة األمر حقيقة
 بوضع السامية خطاباتها خالل من الملكية، الرغبة في جلي بشكل ظهر الذي وهذا
 يمثالن اللذان والمركز، المحيط بين والثقة التوازن إعادة إلى وهادفة مناسبة حلول
 التي واالجتماعية، واالقتصادية والقانونية اإلدارية المشاكل من للحد األمثل الرهان
 التنمية تحديات ورفع فيه، المرغوب الجهوي لإلصالح فعلي تحقيق دون تحول

 الجهوية
82

للسياسات  أداةالتنفيذ الذاتي  إلىقسم الفروع نمن خالل هذا المطلب س.
 )الفرع الثاني(.عوائق وإكراهات التنمية الترابية والجهويةو العمومية )الفرع األول(، 
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 الجهوية والمبادئ المؤطرة التنفيذ الذاتي للسياسات العمومية الترابية :األولالفرع 
 له.

سياسة  أيتعتبر مرحلة تنفيذ السياسات العمومية الترابية المرحلة الثانية في مسلسل 
ية عمومية يشكل سيرورة تنزيل القرارات، سسيا وتنفيذعمومية بعد مرحلة البلورة، 

مرحلة من الفعل العمومي تتميز باحتكاك القرار والحديث عن تنفيذ يسمح بمالمسة 
 83بالواقع من خالل تطبيق توجهات الفاعل العمومي.

الفردية والمنظماتية التي تغير  األنشطةنه مجموعة اويعتبر تنفيذ سياسات عمومية  
يعد تنفيذ السياسات كما الذي تحدده سلطة عمومية مخولة بذلك،  اإلطارسلوكات ضمن 
ووسائل لتنفيذ  أساليبق عمل على شكل معين، والجهة تنهج عدة العمومية تطبي

 ومنها التنفيذ الذاتي. الجهوية السياسات العمومية الترابية
 التنفيذ الذاتي للسياسات العمومية الترابية الجهوية أدوات: األولىالفقرة 
من  إطارا لسياستها العمومية بنفسها في رع للجهة تدبيرها لشؤونها وتنفيذهالمش أناط

بالوكالة الجهوية  األمر، يتعلق الضوابط القانونية المعمول بها إطاراالستقاللية وفي 
 .المشاريع، وشركة التنمية الجهويةلتنفيذ 

 الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع: أوال
االستقاللية على تدبير المشاريع  إضفاءلقد جاء مفهوم الوكالة في سياق البحث عن 

كبر من أئمين على التدبير العمومي هامشا منح القاوالبرامج التنموية من خالل 
 84.ثبت فشلهأالذي  التقليدي اإلداريالحرية، واالبتعاد عن النموذج 

تعتبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، من أهم المؤسسات التي تمكن الجهة من تنفيذها 
السياسات العمومية الترابية بشكل ذاتي، لذلك كان البد من الوقوف على هذا المعطى 
من أجل الوقوف على مدى مساهمتها في تنفيذ السياسات العمومية الترابية وبالتالي 
تحقيق التنمية الجهوية، وبعد مجال تدخل الوكالة الجهوية تنفيذ المشاريع الدائرة 

إحداث هذه المؤسسة الباب الثاني من القسم الرابع  نص علىقد الترابية للجهة، و
 للقانون التنظيمي المنظم للجهات. 

الوكالة الجهوية لتنفيذ السياسات العمومية الترابية في إطار تدعيم  إحداثويندرج 
اإلدارة التنموية على المستوى الجهوي، وذلك لتصحيح الثغرات التي ال زمت تدعيم 
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رفتها الجهة في إدارة المجال الترابي على مستوى الجهات، اإلدارة التنموية التي ع
 85.وذلك من أجل وضع مشروع مندمج لتنميتها

 لتنفيذ السياسات العمومية الترابية أداةشركة التنمية الجهوية  ثانيا: 
 مساهمة شركات إحداث الترابية الجماعات مجموعات و مجموعاتها و للجهة يمكن
 عدة أو شخص مع باشتراك رأسمالها في المساهمة أو الجهوية التنمية شركة تسمى

 لممارسة الشركات هذه وتحدث الخاص، أو العام للقانون خاضعة اعتبارية أشخاص
 مرفق تدبير أو الجهة اختصاصات في تدخل التي االقتصادية الطبيعة ذات األنشطة
 من 9 و 8  المادة ألحكام تخضع ال الجهوية التنمية شركات و للجهة، تابع عمومي
 .الخاص القطاع إلى عامة منشآت تحويل في بموجبه المؤذن 39.89 رقم القانون

 الصناعية الطبيعة ذات االقتصادية األنشطة حدود في الشركة غرض ينحصرو
 الجماعات مجموعات و مجموعاتها و الجهة اختصاصات في تدخل التي والتجارية
86.للدولة الخاص الملك تدبير باستثناء الترابية

 
 في المساهمة أو ،الجهوية التنمية شركة حل أو حداثإ البطالن طائلة تحت يجوز وال

 على بناء إال تفويته أو تخفيضه أو رأسمالها في الزيادة أو غرضها تغيير أو رأسمالها
 .بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة عليه تؤشر الذي المعني المجلس مقرر
 في الترابية الجماعات مجموعات أو مجموعاتها أو الجهة مساهمة تقل أن يمكن وال

 تكون أن يجب األحوال جميع وفي، %34 نسبة عن الجهوية التنمية شركة رأسمال
 يجوز ال كما العام، للقانون خاضعة اعتبارية أشخاص ملك في الشركة رأسمال أغلبية
 .أخرى شركات رأسمال في تساهم أن الجهوية التنمية لشركة
 الجهة إلى الجهوية التنمية لشركة المسيرة األجهزة اجتماعات محاضر تبلغ أن ويجب

 15 آجل داخل الجهة إلى و رأسمالها في المساهمة الترابية الجماعات و مجموعاتها و
 لشركة المسيرة باألجهزة الجهة ممثل مهمة تكون و جتماعات،اإل لتاريخ الموالية يوما

 صرفها كيفيات و مبلغها يحدد تعويضات منح يمكن أنه غير مجانية الجهوية التنمية
 .تنظيمي بنص
 مجلس داخل تمثيلها في الجهة ممثل يستمر حله أو الجهة مجلس توقيف حالة فيو

 أو لمهامه الجهة مجلس ستئنافا حين إلى أعاله إليها المشار التنمية شركات إدارة
 .الحالة حسب يخلفه من انتخاب

  الجهات وباقي الجماعات الترابيةعدم وجود تراتبية بين 
عماالت وأقاليم، وكون  بالرغم من أن المجال الترابي للجهة يضم عدة جماعات وعدة

ة يقرر التدابير الواجب اتخاذها ايته في قضايا الجهة، ولهذه الغالوبمدا تالمجلس يب
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لضمان تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهذا يعني أن هذه التدابير ال يمكن 
أن تتم إال في إطار جماعة ترابية معينة أو عدة جماعات معينة، وهذا ال يعني أن 
للجهة سلطة على باقي الجماعات أو مجموعة من الجماعات التي تطبق فيها هذه 

المقتضيات التنظيمية على أن مداوالت المجلس البرامج أو المشاريع، حيث تنص 
الجهوي عليها أن تأخذ بعين االعتبار االختصاصات المسندة للجماعات الترابية 
األخرى. كما يتجلى عدم وجود تراتبية بين الجهات وباقي الجماعات الترابية أيضا من 

داوالته في خالل القوانين التنظيمية، التي نصت على أن المجلس الجهوي يفصل في م
ه بموجب الجهة ويمارس صالحيته الموكلة إليالقضايا التي تدخل في اختصاصات 

 القضايا التي تدخل في اختصاصات القانون، وأن مجلس الجماعة بمداوالته في
 87الجماعة. 

من خالل هذه المقتضيات فمجالس الجماعات الترابية لها الحرية المطلقة التخاذ 
ماعة الترابية تنميتها االقتصادية واالجتماعية دون الرجوع القرارات التي تضمن للج

إلى المجلس الجهوي، والمجلس الجهوي هو اآلخر له نفس الحرية في اتخاذ القرارات 
 شريطة مراعاة اختصاصات باقي مجالس الجماعات الترابية األخرى. 

خرى، نصت عدم وجود تراتبية  بين الجهات وباقي الجماعات الترابية األ وفي إطار
س مجلسها تحت إشراف رئي ، على أن الجهة تتبوأ2011المقتضيات الدستورية لسنة 

مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى، في إعداد وتتبع برامج التنمية 
الجهوية، والتصاميم الجهوية إلعداد التراب، في نطاق احترام االختصاصات الذاتية 

، باإلضافة إلى هذا نصت أيضا هذه المقتضيات الدستورية على لهذه الجماعات الترابية
أنه عندما يتعلق األمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فإن هذه 

خيرة تتفق على كيفيات تعاونها والمشرع في هذا المقتضى ألزم باالتفاق بين األ
لى باقي مجالس الجماعات الترابية ولم يعطي الحق وسلطة للمجلس الجهوي ع

الجماعات الترابية األخرى، وينتج عن االتفاق على كيفيات تعاون الجهة مع عدة 
جهات أخرى، تحفيز كل من الجهة والجماعات الترابية على الدخول في عالقات 
للتعاون والتشارك، كما أن هذا المقتضى يمنح للدولة وحدها الحق في حل النزاعات 

 ماعات الترابية. التي يمكن أن تحدث بين الج

وانطالقا من هذه المقتضيات يتبين على أن المشرع جعل كل من الجهات وباقي 
الترابية األخرى في مرتبة واحدة في تدبيرها للمجال الترابي، وبذلك يمكن القول على 
أن المشرع المغربي اتخذ نفس المنحى الذي هو معمول به بموجب دستور الجمهورية 

، هذا على 2014وأيضا الدستور التونسي الصادر سنة  2008ة الفرنسية المعدل سن
من  أسمىغرار بعض التجارب المقارنة األخرى التي جعلت من الجهة تحتل مرتبة 
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باقي الجماعات الترابية األخرى، كالبرتغال  حيث يمنح الدستور للجهة سلطة إنشاء 
قوانين إلنشاء في إطار وإلغاء الجماعات الترابية وفي إيطاليا للجهات سلطة اتخاذ 

 حدودها الترابية جماعات جديدة.
 مبدأ حرية اإلدارة 

يعتبر التعاون بين الجهة وباقي الجماعات الترابية األخرى له أهمية بالغة من أجل 
إنجاز مشروع أو برنامج تنموي، وهو أحد األشكال األكثر مالءمة لمواجهة مختلف 

االنفتاح والحوار والتضامن، ووسيلة القتسام التحديات الترابية، ووعاء لنشر ثقافة 
األعباء واالستفادة من الفرص االقتصادية المشتركة، والتقليص من مخاطر العولمة 
فضال عن استعمال نتائجه، سواء الداخلية أو الخارجية، كأرضية لتعزيز السلم واألمن 

، حيث ال يمكن واالستقرار التنموي، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون هناك حرية اإلدارة
أن يجبر أحدهما اآلخر على الدخول في أي شكل من أشكال التعاون، حيث يجب أن 
تحتكم عالقة التعاون بين الجهة وباقي الجماعات الترابية إلى منطق التراضي 

 والتوافق.

مبدأ حرية اإلدارة أكدته المقتضيات الدستورية، من خالل التنصيص على أن إن 
رابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، التنظيم الحهوي والت

م في التنمية البشرية ، والرفع من مساهمتهن مشاركة السكان في تدبير شؤونهمويؤم
، كما نصت المقتضيات الدستورية أيضا على أنه تحدد بقانون تنظيمي والمستدامة

ومبدأ حرية  88تدبير الحر،بصفة خاصة قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ ال
لممنوحة اإلدارة يقصد به مبدأ التداول والتقرير بحرية في إطار االختصاصات ا

 ى صالحيتها في تطبيق مداوالتها وتنفيذ قراراتها.لجماعة ترابية صراحة وعل
 

 لعالقات بين الجهة وباقي الجماعات الترابيةالمؤطرة لالمبادئ  :الفقرة الثانية
الدستورية العالقة بين الجهة وباقي الجماعات الترابية بمجموعة من  نظمت المقتضيات

 المجال الترابي. المبادئ الدستورية تتمثل في مبدأ الوصاية ومبدأ االستقاللية في تدبير

 عدم الوصاية في عالقة الجهة بباقي الجماعات :أوال
 الجماعات بها تضطلع التي لالستقاللية الحقيقي المقياس اإلدارية الوصاية تعتبر

 89.لمهامها ممارستها في الترابية
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جماعة ترابية ال تمارس  أيعلى أن   2011نصت المقتضيات الدستورية لسنة
بإنجاز مشروع يتطلب  األمرنه كلما تعلق أكما ، أخرىوصايتها على جماعة ترابية 

على كيفيات هذا تعاون عدة جماعات ترابية فإن الجماعات الترابية تتفق فيما بينها 
التنظيم الجهوي يرتكز  أنعلى  111.14التعاون، كما نص القانون التنظيمي للجهات 

، 90األخرىعلى مبادئ التعاون والتضامن بين الجهات وبين باقي الجماعات الترابية 
 وخاصة انجاز مشاريع مشتركة. أهدافهامن اجل بلوغ 

 شكالأشكل من  أييؤدي  أنفالمشرع منع منعا كليا  ،من هذه المقتضيات انطالقوا
على جماعة ترابية وصاية  إقامة إلىالتعاون بين الجهة وباقي الجماعات الترابية 

تنشأ بين الجهة  أنالتعاون التي يمكن ، وهذا المبدأ ينطبق على جميع مظاهر أخرى
 وباقي الجماعات الترابية.

بين الجهة والجماعات الشرعية والمالءمة، بنوعيها وصاية ومنع ممارسة الوصاية 
ضمان ممارسة الجماعات الترابية اختصاصات  إلى، يهدف من جهة األخرىالترابية 

في مجاالت معينة،  إاليتم  أنالتعاون ال يمكن  أن إلى، نظرا بكل حرية واالستقاللية
الجماعات المتعاونة من ممارسة  إحدىحرمان  إلىوالتعاون المحدود سيؤدي 

 أنتأكد على ال إلىيهدف  أخرىاختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون، ومن جهة 
 91المختصة. اإلداريةالوصاية تتم فقط من قبل السلطة 

 جعلها مما الداخلية وزارة يد في ممركزة الوصاية سلطة المغربي التشريع جعل لقد
 جلي بشكل ذلك يظهر و الترابية، الجماعات أعمال كافة على الوحيد الوصي الجهاز
 و قرارات على الوصائية الصالحيات من بالعديد الداخلية وزير انفراد خالل من

 بعض تفويض و والجهات، واألقاليم العماالت وخاصة الالمركزية الهيئات أعمال
 قرارات و أعمال يخص فيما المركزية السلطة ممثلي لفائدة الوصائية اختصاصاته
 عامل أو العامل يتواله الذي المصادقة حق هنا نقصد و القروية و الحضرية الجماعات
 92.الجهة مركز اإلقليم أو العمالة

 استقاللية العالقة بين الجهة وباقي الجماعات الترابية ثانيا:
 و ةاالعتباري بالشخصية تتمتع ،العام للقانون خاضعة ترابية جماعة هي الجهة

 باعتباره للمملكة، الترابي التنظيم مستويات احد تشكل و المالي، و اإلداري االستقالل
 القانون أيضا عليه نص ىالمقتض هذا و المتقدمة، الجهوية علي يقوم مركزيا ال تنظيما
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 نصت اإلطار نفس في و ،للجماعات التنظيمي والقانون واألقاليم، للعماالت التنظيمي
 :هي للمملكة الترابية الجماعات أنى عل الدستورية المقتضيات

 خاضعة معنوية أشخاص الترابية والجماعات، الجماعات األقاليم و العماالت و الجهات
 .ديمقراطية بكيفية شؤونها وتسير العام للقانون

 في الترابية الجماعات لحق أسست التنظيمية و الدستورية ياتالمقتض أن علي يالحظو
 و الجهات في أساسا والمتمثلة، بينها فيما للفصل قابلة غير ءجزاأ باعتبارها الوجود
 زمن ىإل ظهوره يرجع البعض منها نأ المؤكد من و معات،الج و األقاليم و العماالت

 ،المغربي للقانون بالنسبة الذات قائمة ترابية كوحدة تصبح لم أنها إال كالجماعة، بعيد
  93بالنص عليها صراحة في مقتضياته.تأسيسها  و بتكريسها الدستور قام أن بعد إال

 الترابية مستوى على الديمقراطي البعد رسميا الدستورية المقتضيات وكرست
 و العام، للقانون خاضعة معنوية، أشخاص الترابية الجماعات أن باعتبار الالمركزية،

 الجماعة وجود يقتضي الديمقراطي التدبير ألن ديموقراطية، بكيفية شؤونها تسير
 تتوفر أصبحت التي المعنوية الشخصية بواسطة القانون النظام في وإدراجها الترابية
 التنظيمي القانون من األولى المواد عليه نصت ما هذا و قانوني، كشخص عليها

 التدبير عن الحديث يمكن ال إذ المبدأ، هو االستقالل أن يعني مما الترابي، للجماعات
 تمتلك أن أو المركزية، السلطة ممثلي فيها يمتلك التي حالة في الترابي الديمقراطي

 ترابية جماعات شؤون تهم سلطات أخرى، ترابية الجماعة على ترابية جماعة فيها
 الديمقراطي التدبير شأن من و ممثلوها، عليها توفري التي تلك من أقوى تكون و أخرى
 لدن من للتعديل القابلة القرارات عدد فيها يكون التي الحالة في أيضا يختفي أن الترابي
 تعديلها. يمكن ال التي القرارات عدد من أكثر خارجية سلطة

 األخرى الترابية الجماعات بين و الجهة بين العالقة االستقالل مبدأ أن يعني هذا و
  :ىعل يرتكز

 ممارسة و المحلية الشؤون تدبير نوأ باالستقالل الترابية الجماعات تمتع 
 للجماعات المالي االستقالل تعزيز بالضرورة يستلزم ،الموسعة االختصاصات

 بناء إعادة و الجبائي باالستقالل تتعلق موضوعية و مادية شروط تحقيق و الترابية،
 التمويل هيمنة من الحد اجل من ذلك و المركزي، التمويل و الذاتي التمويل بين العالقة

 الذاتي التمويل معايير وضوح عدم أمام خاصة المختلفة، آلياته عبر المركزي
 .الترابية للجماعات

 تطوير إلى تهدف التي اإلصالحات من مجموعة العمومية السلطات اتخذت لقدو
 القوانين بعض مراجعة في اإلصالحات هذه نطاق انحصر قد و المحلي، المالي التدبير
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 المالي التدبير إصالح مظهرها في تروم التدابير هذه كانت إذا و اإلدارية، والمساطير
 الجماعات أن حيث حقيقي إصالح بلورة على قادر غير يبقى مضمونها أن إال المحلي،
 الشاملة، التنمية تحقيق محور جعلها و اختصاصها مجال توسيع وقع أن بعد الترابية
 و الموسعة، االختصاصات تلك تواكب ال المحلية للمالية المنظمة النصوص أن تبين
 الترابية الجماعات عرفتها التي القانونية اإلصالحات مواكبة عدم بسبب ذلك

 بلورة على قادرة الترابية الجماعات لجعل المالي االستقالل تحقق جوهرية بإصالحات
 .الواقع أرض على تنموية مشاريع

 عن ذلك و المحلي، المالي التدبير يعرفها التي ختالالتاإل كل تجاوز يستدعي ما هذا و
 نظام في النظر إعادة و المحلي اإلنفاق ترشيد و المالية الموارد عقلنة و دعم طريق
 94.الخارجي التمويل

  ترابية لكل جماعة تسمح التي هي و  :اإلعتبارية بالشخصية الترابية الجماعات عتيتم 
 .األخرى الترابية الوحدات باقي عن مستقل بشكل بها المنوطة االختصاصات ممارسة
 أن رغم ،االختصاصات ممارسة في الجماعات و باقي الجهة بين المساواةكذلك 
 الصدارة بالنسبة مكانة مجلسها رئيس إشراف تحت تتبوأ الجهة أن على نص المشرع

 التصميم إعداد و الجهوية التنمية تتبع و إعداد عمليات في األخرى الترابية للجماعات
 باقي من ىأسم مرتبة تحتل الجهة أن يعني ال هذا لكن ،التراب إلعداد الجهوي

 االختصاصات احترام نطاق في المكانة هذه الجهة تتبوأ وأنها ،الترابية الجماعات
 باقيل بالنسبة الصدارة مكانة الجهة فتبوأ بالتالي و ،األخرى الجماعات لباقي الذاتية

 الجماعات باقي اختصاصات على تطاول أنها على فهمها ينبغي ال الترابية الجماعات
 95.الترابية

 الجهويةوكراهات التنمية الترابية إوتحديات الفرع الثاني: 
اعتمد المغرب في مقاربته للتنمية على البعد المحلي والجهوي، وذلك بتفويض 

المركزية  اإلدارةمجموعة من االختصاصات التنموية للجماعات الترابية، فأمام عجز 
كان و ،الحلول الكفيلة لتجاوز المشاكل االقتصادية واالجتماعية والمجالية إيجادعلى 

سياسة عمومية واضحة تهدف  إطارالدولة المراهنة على البعد الجهوي في  لزاما على
وذلك عبر القرب،  إدارةالقرار وتكريس  اتخاذمشاركة الفاعلين الجهويين في  إلى

امثل لالمكانيات الجهوية في سبيل تحقيق تأسيس لالمركزية جهوية غايتها استغالل 
 96ة.لتنمية متكام
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 بالمغرب الترابية الالتمركزو الالمركزية نظام بين التنمية عوائق: األولىالفقرة 
 التقسيم الترابيو

لقد أضحت الجماعات الترابية محط أنظار جميع الفاعلين، وتم الرهان عليها كشريك 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للعب أدوار  للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية

على جميع األصعدة، لتحقيق اإلقالع االقتصادي والتنمية المندمجة المنشودة، 
فالجماعات الترابية من خالل هذا المنظور أصبحت مطالبة بالتصرف كمقاولة حقيقية 

مركزية وكقطب للتنمية الترابية والوطنية، نتيجة التحوالت التي عرفها نظام الال
 .اإلدارية

 الالتمركزو الالمركزية نظام بين التنمية أوال: عوائق
 
 منهما، البد منظومتين وسيرها تقدمها أجل من تستلزم بالمغرب الترابية التنمية إن

 موضوعة وهي اإلداري الالتركيز ومنظومة، ومركبة مبنية وهي الالمركزية منظومة
 ضرورة على دائما التأكيد تم المنطلق هذا ومن، مركبة غير أنها إال األولى، بجانب
 لبلوغ اإلداري بالالتركيز النهوض أهمية وبالخصوص على المحلية، اإلدارة إصالح
 في واإلكراهات الصعوبات من العديد هناك مازالت ذلك رغم أنه إال ،الترابية الحكامة
، المنشودة الترابية التنمية تحقيق دون دائما تحول التي والالتمركز الالمركزية أسلوبي
 الالتمركز وتطوير تفعيل دون تحول التي تلك والمعيقات الحواجز تلك أبرز من ولعل

 .الترابية باإلدارة اهتمامها وبمدى الدولة تنظيم بطبيعة أساسا ترتبط والتي اإلداري،
 حصر على يقوم الذي المركزي، النظام على وجودها طيلة المغربية الدولة حافظت لقد

 واألجهزة الهيئات مجموع أي الضيق، بمفهومها "الدولة" بيد وجمعه اإلرادي النشاط
 معها يشرف بصورة وذلك ،الحكومة التنفيذية السلطة خاصة تتكون منها، التي

 يتوالها حيث العمومي، التدبير وأوجه مظاهر جميع على العاصمة، من الوزراء
 إداري سلم إطار في لها وتابعين المركزية، للسلطة مباشرة خاضعون أشخاص
 غير الوحدات بعض وجود رغم أنه الواقعية والتجربة الممارسة كشفت وقد، متدرج

 أو تقريرية سلطات بأي تتمتع تكن لم فهي المغربي، التاريخ عبر المتمركزة
 لتدعيم قنوات فقط كانت بل المجاالت من مجال أي وفي مهمة، ذاتية اختصاصات
 .تاما خضوعا المركزية للسلطة خاضعة وأدوات المطلقة، المركزية

 المحلية اإلدارة من منتظرا كان ما يتحقق ولم الترابية التنمية تعثرت فقد هنا ومن
 المغربي، اإلداري فالتنظيم، الشاملة الوطنية التنمية في المساهمة بخصوص تحقيقه
 اإلدارة مستوى على واالختصاصات السلطات جميع باحتكار قرون ومنذ تميز

 ومع المحلية الجماعات مع السلطات تقسيم مسألة جعل الذي األمر وهو المركزية،
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 المسؤولين قبل من مستساغة وال مقبولة غير فكرة دائما الالتمركز، وحدات
 .المركزيين

 قد المغرب كان والتي الممركز، التدبير على المبنية للتنمية األحادية المقاربة ظلت لقد
 المجال تفسح ولم حقيقية تنمية إلى يتؤد لم فهي، ضعيفة فاشلة االستقالل بعد تبناها

 كان كما الدولة دخل مستوى من ترفع لم أنها كما التنموية، المشاريع في للمشاركة
 بل الفوق، من تحقيقها يصعب المحلية التنمية كون إلى راجع ذلك أن شك وال، منتظرا
 من منحها مع المحلي، بالمجتمع الدولة تربط وفعالة قريبة إدارة وجود من البد

 المهام بمختلف االضطالع على قادرة يجعلهاما  ،والصالحيات االختصاصات
 97.التنموية

 كانت كونها إلى باإلضافة المغرب، في للدولة الترابية واإلدارة المحلية الجماعات إن
 في بالمشاركة مطالبة تكون أن األجدر من كان المجال، لضبط الدولة يد في وسيلة
 االقتناع تم ما وهو لذلك، الضرورية الوسائل جميع تمنح وأن المحلية، التنمية تحقيق

 على هذا يومنا إلى يتم لم وما ،السياسي الخطاب مستوى على االستقالل منذ به
 .العملية والممارسة التطبيق مستوى
 وظلت األصعدة، جميع على المهيمن هو دائما ظل القرار اتخاذ في المفرط فالتمركز
 98.شيء كل في المتحكمة هي دائما المركزية اإلدارة

 
 حقيقية محلية حكامة وقيام بالمغرب، الترابية التنمية يعترض الذي األساسي العائق إن
 لدى الموجودة المتحجرة المركزية على القائمة السلطة والعقلية احتكار رغبة هو

 .المركزية اإلدارة مسؤولي
 وتجدر المركزية، السلطة أيدي بين كبير حد إلى العمومية الشؤون تدبير بقاء إن

 اإلدارة مسؤولي كون إلى فقط يعود ال المغربية الدولة تنظيم في اإلداري التركيز
 مستوى تدني إلى أيضا يرجع بل واختصاصاتهم، سلطاتهم توزيع يرفضون المركزية
 من وتهربهم المسؤولية من الالممركزة اإلدارات ممثلي تخوف وإلى السياسية النخب
 .اإلدارية األعباء تحمل

 تحت البقاء دائما يفضلون للدولة الترابية باإلدارة والموظفون المحليون فالمنتخبون
 تحمل من وانفالت تحرر من الوضعية تلك توفره لما نظرا المركزية، اإلدارة مسؤولية

 الالتركيز أسلوب إلى للدولة الترابية اإلدارات عن المسؤولون ينظر بل ،المسؤوليات
 من نوعا يستشعرون دائما يجعلهم الذي األمرمسمومة،  هدية" أنه على اإلداري
 .لهم الممنوحة واالختصاصات السلطات تلك وتسلم استقبال في التخوف
 ،اإلداري الالتركيز مسار على الالمركزي المسار وتطوير إصالح هيمنكذلك 
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 من وافر قسط على الالمركزية موضوع استحوذ فقد المحلية، اإلدارة مستوى على أما
 واضح تهميش مقابل بالمغرب العمومية السلطات لدى والممارساتي السياسي االهتمام
 اإلدارة تدعيم تم بحيث ،والفعلي العملي المستوى على خاصة الالتمركز لمسألة

 وبالمقابل الوظيفية، أو البنيوية الناحية من سواء ألخرى فترة من الترابية الالمركزية
 .والمستويات األصعدة جميع على الالتركيز إدارة تهميش تم

 بالجهة االرتقاء تم حتى الجهوي المستوى على الالمركزية عرفته الذي التطور ولعل
 في أساسية اأدوار لها أسندت حيث ذلك، على دليل لخير محلية جماعة مستوى إلى

 تم المقابل وفي ،التراب وإعداد والتخطيط واالجتماعية االقتصادية التنمية ميادين
 99.الجهوي المستوى على الالتمركز تهميش

 البشرية للتنمية الوطنية المبادرة
 طريق عن سواء المغربي، المواطن وضعية تحسين تتوخى كونها إلى باإلضافة
 أن بإمكانها اللوجيستيكي كان والتمويل المالي الدعم طريق عن أو الميدانية التدخالت

 الشديد ولألسف لكن، الترابية التنمية في المحلية اإلدارة مساهمة معنى تجسد
 فشلت هنا ومن والالممركز، الالمركزي بشقيها اإلدارة تلك مشاكل عترضتهاا

 فاعلين يصبحوا أن في الجماعة وحتى اإلقليم أو والعمالة والمقاطعة والوالية الجهة
 .التنموية للمبادرة واإلقليمية المحلية التنمية بمشاريع النهوض في أساسيين

 وذلك أخرين، فاعلين إلى الدولة قبل من تعاقدية بصفة المشاريع تلك إنجاز إسناد وتم
 100.الظروف أفضل وفي أقل وبتكلفة قصيرة مدة في المشاريع بتلك النهوض أجل من

 ثانيا: عوائق التقسيم الترابي
 الوطني الترابي المجال تقطيع إلى تهدف التي اإلدارية، العملية الجهوي التقسيم يعبر
 حيث نجاحها، شروط ويكفل الجهوية التنمية من انطالقا ومناطق، جهات عدة إلى

 المعطيات مختلف االعتبار بعين يأخذ وأن موضوعية، أسس على يعتمد أن ينبغي
 الجهوية ورش نجاح نسبة ألن الوطنية، التنمية متطلبات ويدمج والمحلية، الجهوية
 101ومواصفاته. التقسيم هذا ووضع كيفية على كبير بشكل تتوقف المتقدمة،

 المجاالت الترابية،  في خصوصا الدولة داخل الترابي لتقسيم الحيوي لدورل نظراو
االجتماعية، وإقرارا للوجود االجتماعي واالقتصادي، فإن  الهوية على المحافظة
 .بلد إلى بلد من تختلف متعددة أبعاد فيه تتحكم الترابي التقسيم ترسيم و هندسة

 تم التي المعايير كون ،يالحال الجهوي التقطيع منتقدو وجهها التي المالحظات منو
 أي في استعمالها يمكن بحيث بالعمومية، مجملها في تتسم األخير هذا في اعتمادها

                                                           

  103محمد موني، المرجع السابق، ص  99 
 .106، ص سابق مرجع  100
101

، رسالة لنيل شهادة 2011حميد الماموني، العالقة بين الدولة والجماعات الترابية على ضوء الجهوية المتقدمة دراسة تحليلية لمقتضيات دستور   
سنة الجامعية الماستر، تخصص الدراسات اإلدارية والمالية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القامونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال_ الرباط، ال

 . 148، ص 2013-2014



 

 

51 

 أساس على اعتمادا حددت التي فالجهات وموقعها، طاقتها كانت كيفما جغرافية رقعة
 حددت التي الجهات عن ميدانيا تختلف ال الوظيفي، والتكامل الحضري االستقطاب
 المعايير فهذه الوظيفي، االندماج ومتطلبات والتاريخية البيئية المقاييس على اعتمادا
 تلك. أو الجهة هذه خلق في المعتمدة هي تبقى
 متجانسة جهوية مجموعات تكوين إلى الهادفة المشرع إرادة عن االنحراف إن

 دون حال بشكل للتقسيم كقاعدة اإلقليم على االعتماد إبقاء لسياسة نتيجة كان ومندمجة
 لتغليب وثانيا عشر،ثني اال الجهات من لكثير الترابية المكونات بين االنسجام تحقيق
 في التنموي البعد لمحدودية وثالثا الجهوي، المجال نوعية حساب على الكمي المعيار
 االقتصادية والخصائص للطاقات االعتبار كثير يعر لم الذي الحالي التقسيم

 الترابية. المكونات لتلك والبشرية واالجتماعية
 الحدود هو 19971971و  لسنة كسابقه الحالي الجهوي التقسيم به احتفظ ما أهمومن 

 هذه يجعل الجهات إلحداث وحيدة وركيزة كأساس اإلقليم فاتخاذ لألقاليم، الترابية
 على فقط كبير إقليم بأنها الجهة عن نقول أن ويمكن لألقاليم، تجمع عن عبارة األخيرة
  .والجماعات العماالت بين كونفدرالية لرابطة تجسيد أنها أو األخرى، األقاليم غرار
 التقسيم كون في حدوده، على واإلبقاء اإلقليم بمكونات االحتفاظ في النية وتبرز
 االندماج تحقيق بغرض إقليم ألي الترابي النفوذ من بتاتا يغير لم الحالي الجهوي

 الجهات. بين الوظيفي التكامل أو االقتصادي
 الحدود بالتحام أو األقاليم تجميع خالل من تأطيره يتم لن التنموي العمل تحفيز إن

 بمكوناته متجانس ترابي مجال توافر عن ينبثق بل الجهوية، للمجاالت اإلدارية
 هياكل و حدود وتطابق تعكس أن فيها يفترض التي اإلدارية وهياكله، الترابية
 102الجهوي. المجال مكونات

 
 التنمية الترابية والجهوية كراهاتإ: الفقرة الثانية

  المالية الموارد ضعف: أوال

 التمويل، بمصادر والمعروفة للجهات المخصصة المالية الموارد أن فوالمعر من
 هو ما ووفق للمغرب الحالي الدستور من 141 الفصل عليه ينص ما حسب تصنف
 هي رئيسة، أصناف ثالث إلى ، 111.14رقم للجهات التنظيمي القانون في موضح
 كاآلتي:

 من المتأتية والموارد الدولة، قبل من مرصودة مالية وموارد ذاتية: مالية _موارد
 .  القروض

                                                           
102

وم اإلدارية عادل زروق، الجهوية بالمغرب بين حدود التجربة الراهنة وافاق الوضع المتقدم، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص العل 
 .57، ص 2010-2009ة، السنة الجامعية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العولوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنج



 

 

52 

 وضعيفا محدودا يبقى للجهات المخصصة المالية للموارد اإلجمالي الحجم هذا أن غير
 مسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها جميع تغطية من الجهات يمكن ال حيث جدا،

الهيئات  لهذه االقتصادية الوظائف وتطور الحاجيات مع تنامي خصوصا الواسعة،
 الجهوية قضايا في والمختصين المهتمين من كبير عدد يرى األساس، هذا وعلى

 مشاريع لتنفيذ الكافية المالية الموارد على الجهات توفر عدم ظل في والالمركزية،
 المرسومة األهداف ويحقق ينجح أن المشروع لهذا يمكن ال، المسطرة الجهوية التنمية

 .له

 التخاذ المحلية للهيئات الالزمة الحريات منح فقط ليست الالمركزيةأن  وذلك 
 هذه إعطاء ذلك إلى باإلضافة هي وإنما المحلية، الشؤون تدبير تهم التي القرارات
 ،المطلوب الوجه على بها المنوطة بالمهام للقيام المالية اإلمكانات والسلطات الهيئات
 دون ،جهوية المركزيةال وجودفي  المختصة األجهزة طرف من المحددة الخطة وفق
 يتحكم لمن مستمرة تبعية في مركزية ال يجعلها الكافية الذاتية االعتمادات على التوفر
 103.التمويل موارد في

إن محدودية التمويل الجبائي المحلي للتنمية الترابية له انعكاس سلبي على دور 
بحيث تقلص من إمكانياتها في القيام بالمهام  ،الجماعات المحلية في الحياة المحلية

المنوطة لها طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال، الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي 
على استقالل الهيئات المحلية في ممارسة اختصاصاتها، فأمام ضعف الموارد المالية 

ل التنمية ليقتصر للجماعات المحلية قد تتخلى عن ممارسة مهامها األساسية في مجا
دورها على الجانب التسييري لألمور العادية للجماعة المحلية، وقد يصل األمر إلى 

 لجوءها للسلطة المحلية للحصول على األموال الالزمة لضمان تسييرها العادي.

إن اإلنفاق العشوائي والتبذير المالي العام ال يخدم التنمية المحلية، وسوء التسيير المالي 
ضعف الوعي  ،عات المحلية هو نتيجة عدة عوامل وأسباب من بينها خاصةللجما

المحلي بالمصلحة العامة لدى بعض المسؤولين المحليين وبعض الموظفين المسؤولين 
عن تسيير مالية الجماعات المحلية الذين يحسنون إحداث أساليب اختالس األموال 

نونية فعلية فيما يخص التأكد من المحلية، وما يساعدهم في ذلك عدم وجود مراقبة قا
 صحة النفقة المحلية من الوجهة الواقعية.
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على الرغم من وجود نصوص قانونية تنظم المراقبة على مالية الجماعات، فإن هناك و
بعض الثغرات التي يتسلل منها سوء التسيير المالي، إذ أن سلطات الوصاية ليس لها 

 104.بالنفقة المحليةاختصاص التأكد من صحة اإللتزام 

 ممارسة أمام حقيقيا تحديا يشكل للجهات، المالية الموارد ضعف أن يبدو هكذا
 من يستدعي الذي الشيء الجهات، لرؤساء الموكولة واالختصاصات المسؤوليات

 طريقة وواقعي، محض اقتصادي منظور من تنطلق أن يجب ما في النظر إعادة الدولة
 تشخيصا يستلزم المتقدمة للجهوية التخطيط أن بمعنى التي المتقدمة للجهوية تدبيرها
 منه تعاني الذي المالي الخصاص ظل في والمادية الطبيعية والمعيقات للمؤهالت دقيقا

 المعنوية بالشخصية تتمتع ترابية كوحدات بها القانوني االعتراف يبقى حيث، الجهات
 105جدوى. ذي غير المالي واالستقالل

 ومركزية قطاعية رؤية هيمنةثانيا: 

 اإلدماج، تحدي رفع من بْعد   تتمكن لم العمومية السلطات أن على المراقبون يجمع يكاد
 هذه بين والفصل التجزيء منطق أن ذلك ،أهميته رغم العمومية، السياسات مجال في

 كثرة إلى إضافة معزولة، قطاعية رؤية حبيسة أغلبها في تظل التي السياسات،
 في تأخر وإلى الحلول، تصور في فالاخت إلى يؤدي الواحد، الهدف لتحقيق المتدخلين
 .المواطن على أثرها ومن العمومية السياسات نجاعة من يحد   مما الحلول، هذه تطبيق

 الحسابي المنطق   سيادة الوضعية، هذه تجاوز دون تحول التي العقبات بين ومن
 .القطاعية المنجزات لقياس وحيد، كمؤشر بل رئيسي، كمؤشر يعتمد الذي والكمي،

 في ومتنافسة، قطاعية مقاربات على القائمة الدولة، ميزانية إعداد تقنية تساعد وال
 فنظرا ،اإلدارة تنجزها التي واألعمال المشاريع بين والتكامل االندماج تحقيق

 التوزيع لمنطقاألسبقية  تعطي السياسية، التوازنات وحفظ الميزانية وضع إلكراهات
 القطاعات تستهدف والتي والمندمجة ةقلنعلما البرمجة عوض للميزانية، القطاعي

 .األولوية ذات والمشاريع

 التحديات، من مجموعة رفع العمومية السياسات اندماج تحقيق أجل من إذا يتعينوهذا 
 الملحة لالنتظارات االستجابة إلى والمسارعة الزمن رهان ربح رأسها وعلى

 .والمتنوعة المتعددة واإلشكاليات
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 هذه استعمال ترشيد طريق عن المالية، الموارد ندرة مسألة مواجهة أيضا ويجب
 االقتصاديين والفاعلين المواطن كاهل إثقال دون تنميتها، على والعمل الموارد

 .إضافية ضريبية باقتطاعات

 تقدم العمومية، السياسات اندماج إشكالية تطرحها التي والتحديات الرهانات هذه وأمام
 السياسات بين والتنسيق التعاون أجل من جديدة دينامية قالإلط أرضية مثالية الجهوية
  .المشاريع ومختلف

 وعلى الترابية، والجماعات المؤسسات مختلف بين العالقات تعزيز أهمية تبرز وهنا
 التنظيمية المستويات مجالس ورؤساء والعمال الجهة والي بين الخصوص وجه

 والتنسيق المتدخلين مختلف عمل تنشيط أجل من الترابية، للجماعات ثالثال الترابية
 السياسات اندماج لتحقيق الزم شرط العالقات تلك طبيعة أن اعتبار على بينهم،

 106.الترابي المستوى على القطاعية
 السياسية النخب إشكاليةثلثا: 
 تفعيل تواجه التي الجوهرية والتحديات اإلشكاالت أبرز من السياسية النخب إشكال يعد

 وسرعة أيضا المعاصر العالم بل فحسب، المغرب في المتقدمة الجهوية مشروع
 محدداته بمختلف المجال، هذا واقع ظل حيث واالجتماعية االقتصادية التحوالت
 الممارسات فيه وتعتمل الفساد ينخره مشوها، واقعا وظواهره وعناصره ومكوناته

 ظلت التي السياسية، النخب إنتاج وأساليب بطرق المتعلقة كتلك التقليدية، والمسلكيات
 العالقات قيم والمقدس والنسب والمخزن بالمال اآلن، وحتى التاريخ عبر ترتبط
 وهو والوساطات، سيادة شأن وكذلك والمحاباة والمحسوبية والزبونية والقبلية القرابية

 في اإلصالح محوريا دورا تؤدي أن يمكنها التي ونخبه رهأط خيرة المجتمع يحرم ما
 .والنهوض

 أن المغربية، الداخلية وزارة أنجزتها إحصائية دراسة كشفت فقد المعطى، لهذا وتأكيدا
 يحملون ال الترابية المجالس داخل ممارس أو مستشار أو رئيس  4562من أزيد

 مستقبل عن واضحا تصورا لنا يقدم أن المعطى هذا شأن ومن االبتدائية، الشهادة
 ظل في انتظارها يمكن وتنموية سياسية إصالحات تصوره، فأي راهنية وعن المغرب

 ابتدائية؟ شهادات على الفاعلين المنتخبين من العديد توفر عدم

 على الملقاة الجسيمة بالمسؤوليات الوعي غياب في السياسية، النخب أزمة تتجلىكما 
 المتتالية، الماضية واإلصالحات التجارب من والعبر الدروس واستخالص عاتقها،
 واضحة برؤية والشمولية التنموية للمشاريع التخطيط غياب في أيضا وتتجلى
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 وضوح أن النامية أو المتقدمة الدول من في الكثير التجارب دلت حيثومضبوطة، 
 الوطنية بحس مشبعين مسؤولين، مختصين لدن من بعناية واألهداف المدروسة الرؤية

 القائمون يكون أن شريطة التنموية، المشاريع نجاح لتيسير ناجحا سبيال يعد الصادقة،
 الحصيلة وتدعمها النتائج تزكيها التي الخاصة والمؤهالت الكفاءات، ذوي من عليها
 .الواقع أرضية على النهائية

 وكذا المستمرة، التكوينات بغياب تتعلق أخرى إشكاالت هناك ذلك، جانب وإلى
 المصالح وراء االنسياق هو األساس مردها يكون التي الشخصية والخالفات الهامشية

 الجماعيين للموظفين والمتكرر المستمر الغياب ظاهرة وأيضا الشخصية،
 المتقدمة الجهوية خيار ظل في امتجاوز أصبح أمر وهو واألعضاء، والمستشارين

 التاريخية المسؤولية تحمل على قادرة وجهويةمحلية  نخب وجود على تعول التي
 107.عاتقها على الملقاة
 القانونية والمراقبة التتبع آليات غيابرابعا: 
 لمراقبة قانونية آليات الدولة خلق عدم في ويتمثل آخر، عائق سبق، ما إلى ينضاف
 والقطع المستشري، السياسي الفساد من الحد بهدف صرفها، واتجاهات الميزانية وتتبع
 لالغتناء مجاال السياسة من تجعل التي السائدة والممارسات السلوكيات تلك مع

 وربط الجيدة بالحكامة المتعلقة الدستورية المقتضيات تفعيل عدم يعني ما وهو(السريع
.بالمحاسبة المسؤولية

108 

 اختصاصاتها ممارسةب المرتبطة الجهوية الهيئات استقالل نسبيةخامسا: 
من أهم  نأ ،اختصاصاتها ممارسة يخص فيما الجهوية الهيئات استقالل نسبية بقىوت

 ذلك المغرب، في الجهوية التجربة إنجاح دون ،وتحول حالت التي المباشرة اإلكراهات
 جهاتهم انخراط تعطيل مشكلة يردون الممارسين الفاعلين من الكثير أن اعتبار على
 يعتبر التي المركزية للسلطة والمفرطة الواسعة التدخالت إلى اختصاصاتها تنفيذ في
 .لها ممثال الجهة والي

 ومتكاملة مندمجة شمولية ورؤية واضح مجتمعي مشروع غيابسادسا: 
 مشروع إنجاح دون كذلك وتحول حالت التي الكبرى والتحديات المعضالت من

 مندمجة شمولية ورؤية واضح مجتمعي مشروع غياب المغرب، في المتقدمة الجهوية
 وشعاراتية ظرفية بمناسبات ترتبط ظلت ما غالبا الجهوية تجربة أن ذلك ومتكاملة،

 وتشخيص إرادة من والالزمة الضرورية والمرتكزات الشروط توفير على العمل دون
 .واقتدار وتقييم ومواكبة واستشراف وحكامة وتخطيط وإعداد ومعمق عميق
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 العلم، مع هذا محددة، وأهداف مضبوطة برامج إلى يستند استراتيجي تخطيط اعتمادو
 أو المتقدمة الدول من الكثير في التجارب دلت حيث، ضرورية، مسألة التحقق، يعد أن

 أو الحالمة غير للتطبيق، القابلة الخطط واتساق واألهداف، الرؤية وضوح أن النامية
 مختصين لدن من بعناية مدروسة سليمة، منهجية أسس على وتقديمها المثالية،
 المشاريع نجاح لتيسير ناجحا سبيال يعد الصادقة، الوطنية بحس مشبعين مسئولين،
 التي الخاصة والمؤهالت الكفاءات، ذوي من عليها القائمون يكون أن شريطة التنموية،
  109.الواقع أرضية على النهائية الحصيلة وتدعمها النتائج تزكيها
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 الخاتمة

 السنوات ميزت التي واالجتماعية والسياسية االقتصادية الكبرى التحوالت أمام
 الدولة وجدت المغرب، يعرفها التي الجديدة والرهانات التحديات حجم وأمام األخيرة،
 األساسية، التجهيزات وتطوير التنمية مجال في جهودها لمتابعة فقط ليس مدعوة نفسها
 المحلية اإلدارة وتقوية تشجيع وهي خاصة أهمية ذات أخرى بمهام للقيام أيضا بل

 التنمية فلتحقيق، الالمركزية إطار في والمنتخبة الالتمركز إطار في المعينة بشقيها
 على مضى وقت أي من أكثر المراهنة أصبحت والمنشودة المستدامة الشمولية
 المقاربة أثبتت أن بعد التنمية، في الترابية بالمقاربة يسمى ما أو الترابي، المستوى
 .الحقيقية التنمية متطلبات تحقيق على قدرتها وعدم فشلها المركزية

 المحلية اإلصالحات من بمجموعة للقيام مدعوة المغربية الدولة فإن السياق هذا وفي
 االقتصادية، اإلدارية، والمستويات األصعدة جميع على االستراتيجيات من العديد وسن

 وشاملة متكاملة محلية عمومية سياسة بإتباع وذلك، والثقافية االجتماعية السياسية،
 مختلف االعتبار بعين تأخذ ثم، الفعال والالتمركز الحقيقية الالمركزية قوامها

 إستراتيجية تباعا قصد تواجهها، التي والتحديات التنمية منها تعاني التي اإلشكاالت
 وفاعلة هادفة تنمية تحقيق قصد البعيد ال ولما والمتوسط القريب المدى على ترابية
 .الوطني التراب لعموم
 و الوطنية الهيئات و المنضمات و الدولة صبحتأ الزمان من عقد عن يزيد ما ذفمن

 مقاربة أو مصطلحا لخدماتها تقديمها و نشطتهالأل تدبيرها بمناسبة تتداول الدولية
 .بالحكامة األمر يتعلق و الخاص أو العام نأالش لتدبير جديدة
 والمستويات األصعدة جميع على كبيرة تحوالت وعرفت العالمية الظروف تطورت لقد

 تعد لم بحيث وإداريا، واقتصاديا سياسيا الدولة مفهوم متالزم بشكل معها وتطور
 وال السياسية، الناحية من وال التاريخية، الناحية من ال قائمة، المركزية مبررات
 بمفهومها الدولة تعد لم وسياسيا أهدافها، تحقيق في الدولة فشلت فإداريا التنظيمية،
 المواطن من القرب تقتضي التي الديمقراطية، قواعد إرساء على قادرة المركزي،
 .بنفسه شؤونه تسيير في وإشراكه

 أحد يعتبر المغربية، المملكة في ترابيةال التنمية مستوى من والرفع النهوض إن
 اإلدارية الالمركزي أسلوبي المغرب نهج أجلها من التي والجوهرية الرئيسية األهداف
 .العمومي التدبير مناهج من أساسيين كمنهجين االستقالل منذ اإلداري التركيز وعدم
 رهانات من ورهان العمومي التدبير أبعاد من بعدا تعتبر الترابية التنمية إن بل

 أقطاب وخلق الحكامة لتجويد الدولة، خاللهما من تسعى حيث. والالتمركز الالمركزية
 ويتجلى ،القرب إلدارة وتكريسا المركزية، السلطات عن للعبء تخفيفا المحلية للتنمية
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 للمسؤولين والموارد والصالحيات، المسؤوليات من مجموعة منح في أساسا ذلك
 منها يتعلق ما خاصة بالتنمية المتعلقة الميادين من العديد وفي ومعينين منتخبين المحليين
 واالجتماعي. االقتصادي بالمجال
 شكل في المغربية بالمملكة التراب تقطيع مزايا من نإ القول يمكن أيضا األساس هذا وعلى
 الالمركزية لتطبيق وحدات وجعلها وجماعات، وأقاليم عماالت أو وجهات، نواحي

 قضايا معالجة على والقدرة القوة، من الترابية الوحدات تلك تمكين هو اإلداري، والالتركيز
 فالجماعات والمتوسطة الصغرى المشاريع وإنجاز التخطيط طريق عن المحلية، التنمية
 مساعدة في للتنمية، أدوات إال هي ما معانيها أبسط في الالممركزة، والمصالح الترابية
 في الحاصل النقص لسد ومكانا زمانا قريبة الممركزةال خدمات تحقيق من تمكنها الدولة

 المستدامة للتنمية الالزمة واالجتماعية االقتصادية األنشطة وتطوير األساسية الخدمات
 .عام بشكل والشاملة

 اإلداري، والتنظيم التأطير مجالي في مهما كان إذا للمغرب، بالنسبة المحلية اإلدارة نظام إن
 االقتصادي المجال في أهميته فإن األخرى، الدول جميع في به يوجد الذي النحو على

 المخطط تطبيق فبمجرد ،وإلحاحا ضرورة أكثر تبدو عامة بصفة والتنموي واالجتماعي،
 جدا، محدودا كان المغربي التنموي التخطيط أن تبين ، 1964 - 1960األول الخماسي
 أنحاء جميع في آنذاك، كانت التي االقتصادية بالمشاكل والدقيقة الحقيقية المعرفة عدم بسبب
  .بالخصوص اإلداري الالتركيز وسياسة الترابية الالمركزية ضعف بفعل البالد،
 مهمة عناية أولت المغرب، عرفها التي االقتصادية المخططات وجميع الحين ذلك ومنذ
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